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Úvod  

 

V této diplomové práci na tématem posouzení BOZP na stavbě Nová Karolina Ostrava 

z pohledu koordinátora stavy ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. Práce konkrétně zaměřena na 

stanovení povinností koordinátora stavby a na povinnosti vůči koordinátorovi stavby, které 

vyplývají z právních předpisů české legislativy. 

 

Výsledkem diplomové práce bude posouzení činností v konkrétních podmínkách stavby Nové 

Karolina Ostrava v I. etapě výstavby a stanovení zásad při budování infrastruktury a zakládaní 

staveb, kde bych chtěl názorně předvést využití systému elektronické evidence osob nejen 

jako prvku kontroly docházky, ale jako souhrnu dílčích kroků při realizaci stavby a plnění 

povinností koordinátora BOZP a prezentovat využití tohoto systém jako preventivní opatření 

pro minimalizaci rizik a pracovních úrazu v prostoru staveniště. 

 

V dnešní době se požadavky na bezpečnost stupňují a nelze se dívat na bezpečnost pouze 

z jednostranného pohledu např. BOZP, zdolávání požárů nebo evakuaci osob. Je důležité 

chápat tuto problematiku jako celek a uvědomit si, které jednotlivé subjekty do procesu 

vstupují, ať již přímo či nepřímou vazbou, což bezpečnost do značné míry ovlivňuje. Kdo se 

nachází v bezprostředním nebezpečí a kdo je například jen v částečném ohrožení. Je třeba se 

zabývat všemi těmito prvky komplexně, protože jedině tak lze zajistit kvalitní hodnocení rizik 

a další opatření s tím spojena. 
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Rešerše 
 

Právní předpisy vymezují pojmy koordinátora a vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., který vyšel v 

platnost 1. ledna 2007, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 1. ledna 2007, 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

vyhlášku č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále to je potom zákon č. 

183/2006 Sb.,ze dne 1. ledna 2007 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 

na něj navazující prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., ze dne 1. ledna 2007, o dokumentaci 

staveb. 

 

Všechny právní předpisy, na které se v diplomové práci odkazuji, jsou míněny 

ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
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1 Bezpečnost práce ve stavebnictví 

 

Ve všech vyspělých zemí se postupně stává nebo už je prosazován systém přístupu k řízení 

organizaci, který pokrývá jak oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i ochranu 

životního prostředí. 

 

Při vstupu České Republiky do Evropské unie jsme se zavázali zapracovat do právních 

předpisů směrnici ES zabývající se bezpečností a ochranou zdraví pracovníku ve stavitelství. 

Konkrétně se jedná o směrnici Rady 92/57/EHS (dále jen směrnice) ze dne 24. června 1992,        

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných 

staveništích. Směrnice je osmou dílčí směrnicí ve smyslu článku 16 odst. 1 rámcové směrnice 

Rady 89/391/EHS, o zavádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku 

při práci. [8] 

 

Specifická je tato dílčí směrnice v tom, že ukládá povinnosti investorovi (stavebníkovi),          

i když ten sám provedení stavebních prací zadá odborné firmě. Přesto tato právní norma spadá 

do skupiny směrnic zabývajících se bezpečností a ochranou zdraví při závislé činnosti. Řada 

směrnic ES ukládá povinnosti týkající se ochrany zdraví osob fyzickým nebo právnickým 

osobám bez ohledu na skutečnost, v jakém vztahu jsou k osobám ohroženým jimi 

vykonávanou činností. Důvodem je existence nebezpečí pro zdraví osob.  

 

V preambuli směrnice se konstatuje, že dočasná a přechodná staveniště jsou pracoviště, kde 

jsou pracovníci vystaveni zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví při práci. Jako 

příčina tohoto stavu je označován neuspokojivý návrh projektu z hlediska BOZP, 

nedostatečné organizační zajištění výstavby nebo špatné plánování prací, či technologických a 

pracovních postupů ve stadiu jeho realizace, které v zemích EU zapříčiňují více než polovinu 

počtu pracovních úrazu ve stavebnictví. Dalším důvodem zvýšeného nebezpečí ohrožení 

života nebo poškození zdraví při práci je časté najímání jednotlivých podnikatelů – 

řemeslníků na plnění dílčích dodávek nebo výkonů při stavbě, kteří mohou svou činností na 

staveništi ohrozit ostatní zaměstnance nebo osoby zdržující se na staveništi. Z tohoto důvodu 
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je působnost směrnice rozšířena i na samotné podnikající fyzické osoby a zaměstnavatele, 

kteří se osobně zúčastňují prací na staveništi. [8] 

Zajímavým aspektem je, že u velkých investičních akcí se začal snižovat celkový počet firem, 

které se na výstavě podílejí. Důvodem je právě snaha dostat pod kontrolu oblast pracovního 

prostředí a pracovních podmínek. Činnost koordinátora má pozitivní vliv na kvalitu 

pracovního prostředí a pracovních podmínek na staveništi, a tím i na přímé úspory nákladů 

spojených s realizací stavebního záměru. Zlepšila se organizace práce na staveništi, plán 

umožňuje zvolení reálných termínů jednotlivých etap výstavby tím, že již ve stadiu přípravy 

projektu a při jeho provádění musí být brán ohled na potřebná opatření pro zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Jsou zdokumentovány potřebné 

informaci, zvoleny optimální postupy, organizační opatření a důležité je, že skutečně dochází 

k efektivní koordinaci spolupráce více zhotovitelů během realizace projektu.  

 

Jak je již výše uvedeno, směrnice rozsahem své působnosti jde nad rámec pracovněprávních 

vztahů. Povinnosti ustavit koordinátora BOZP na staveništi je evropskou normou uložena 

stavebníkovi bez ohledu na skutečnost, zda stavební práce provádí jako zhotovitel sám, či 

stavbu zadá odborné firmě jako zakázku. 

 

V ČR je úroveň stavu pracovního prostředí obdobná jako v zemích EU. Vysoká pracovní 

úrazovost, zejména její závažnost, absence způsobená nemocností zaměstnanců zapříčiněná 

řadou faktorů, jako je těžká fyzická práce, práce v nepříznivých povětrnostních podmínkách, 

práce s nebezpečnými chemikáliemi látkami apod., řadí stavebnictví mezi odvětví, kterým je 

nutné věnovat zvýšenou pozornost.  

 

I když četnost smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v posledních letech vykazuje 

sestupný trend, úrazovost je stále vysoká a je otázkou, nakolik je statistika úrazovosti úplná, 

bereme-li v úvahu počet zahraničních dělníků, kteří ve stavebnictví v ČR pracují často i bez 

pracovního povolení. [9] 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulosti zpracovalo návrh samotného zákona o BOZP 

na staveništích a o koordinátorovi BOZP na staveništích. Hlavním cílem navrhované právní 

úpravy bylo vymezit práce, povinnosti a pravidla vzájemných vztahů mezi osobou stavebníka, 
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zhotovitele (zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce), jiných osob (OSVČ/subdodavatelů)   

a koordinátora BOZP a dále práva a povinnosti těchto osob a stanovit sankce za porušení 

povinnosti. [8] 

 

1. 1. 2007 vyšel v platnost zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti           

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztah (Zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. V tomto 

zákoně je uvedena osoba „koordinátor BOZP“, tento pojem do této doby nebyl v celém 

českém stavitelství známa. Při uvedení tohoto zákona v platnost si mnoho zadavatelů                 

a zhotovitelů stavby neuvědomovala co tato funkce koordinátora BOZP bude pro ně a české 

stavitelství znamenat. Doposud naše stavitelství fungovalo tak, že zadavatel stavby (investor) 

zadá zhotoviteli projekt, předá mu staveniště a provádí pouze dozorčí a kontrolní činnosti při 

realizaci. Těmito kroky byla veškerá zodpovědnost vztahující se k provádění stavby 

a zodpovědnosti za BOZP přenesena na zhotovitele což tento zákon č. 309/2006.Sb.,              

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci změnil. Tímto zákonem a 

související Nařízením Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci v platném znění jsou dány povinnosti a práva jak 

zadavatelům, zhotovitelům, tak i koordinátorům BOZP.  

 

Pojmově lze BOZP objektivně vymezit jako souhrn právních, organizačních, technických, 

zdravotních, hygienických, výchovných a dalších opatření, jejímž cílem je dosažení takového 

stavu pracovišť, pracovního prostředí a výkonu práce, při němž nebude docházet k pracovním 

úrazům, nemocem z povolání a ani jinému ohrožení zdraví a naopak bude dosahováno 

zkvalitnění pracovního života. Z hlediska subjektivního je pak BOZP souhrnem 

individuálních práv a povinností jednotlivých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, ve vztahu 

k výkonu konkrétní práce na konkrétním pracovišti. 
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2 Požadavky právních předpisů ve stavitelství a jejich naplnění v praxi 

 

Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na 

zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou 

popsány v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztah (Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a dále v Nařízení Vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v platném 

znění. Pro naplnění cíle diplomové práce není podstatné rozepisovat nebo se více zmiňovat, 

kdy mát byt koordinátor BOZP pro danou stavbu určen a kdy ne. Při realizaci projektu Nové 

Karoliny v Ostravě došlo k naplnění všech podmínek pro určení koordinátora BOZP dle 

zákona 309/2006 Sb., §15. 

 

2.1 Povinnosti zadavatele stavby 

� Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu                   

a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 

realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou. [1] 

 

Ve fází přípravy projektu, byla činnosti koordinátora zajištěna prostřednictvím 

hlavního projektanta a to společnosti Helika a.s., která zpracování Plánu BOZP zadala 

společnosti ČSBP s.r.o. Česká společnost pro bezpečnost práce se sídlem v Praze ve 

spolupráci s projekční kanceláří vytvořila Plán BOZP pro přípravnou fázi. V této 

přípravné fázi byl zpracován jeden Plán BOZP, který se při realizační fázi rozpracoval 

a konkretizoval. Problematika celého projektu v soustavnosti s BOZP je náročná 

v tom, že projekt má jen jeden název a je prezentován jako jeden celek, ale jedná o 

výstavbu celé městské části. Právní předpisy neumožňují vydat jedno stavební 
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povolení na celou plánovanou výstavbu, ale musí být vydáno více stavebních povolení 

a to na dílčí stavby. To znamená od výstavby kanalizace, až po samotnou realizaci 

jednotlivých objektů což si bude vyžadovat cca 45 samostatných stavebních povolení. 

Z toho vyplývá, že pro realizační fází projektu  by měl být vytvořen stejný počet Plánu 

BOZP. Situace je o to komplikovanější, že projekt se sice realizuje pod záštitou 

společnosti Multi Development, ale ta vytvořila strukturu jednotlivých společností, 

které realizuji samostatně určité část projektu. Spolupráce jednotlivých společností je 

velice provázaná. Společnosti mají samostatnou právní subjektivitu, jsou před 

zákonem posuzovány jako samostatní zadavatele stavby, kteří má jí své povinnosti 

plynoucí s právních předpisů. Jelikož mluvíme o výstavbě celoměstské části, která 

bude potřebovat teplo, chlad a elektrickou energii nesmíme opomenout na další 

zadavatele stavebních prací, kteří s touto výstavbou musí vstoupit na staveniště. 

Uveďme ty největší, kterými jsou ČEZ Distribuce a DALKIA Česká republika, a.s.. 

Multi Development mělo tedy, jako zadavatel staveních prací určil podle zákona 

potřebný počet koordinátorů s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi realizace. Pro tento projekt bylo proto společnosti do 

smluvních podmínek zakomponováno, že každý zadavatel stavebních prací musí mít 

minimálně jednoho koordinátora.  

 

� Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 

stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který 

je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, 

koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. [1] 

 

Pro vymezení pravidel mezi jednotlivými koordinátory přistoupila společnost Multi 

Development k řešení této situace radikálně. Určila takzvaného „Hlavního 

koordinátora BOZP“, kterému jsou v rámci smluvních vztahu mezi jednotlivými 

společnostmi a společnosti Multi Development podřízeni určení koordinátoři na 

jednotlivých projektech. 

 

� Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 

jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
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zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 

zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 

přípravy a realizace stavby. [1] 

 

Předání veškerých podkladů a informaci k činnosti koordinátora, by si měl každý 

koordinátor vymezit smluvně přímo se zadavatelem stavebních prací. 

Tento postup doporučuji, protože dílčí činnost koordinátora mimo požadavky právních 

předpisů nejsou mnohdy zadavateli zcela známy. Zde považuji za důležité, aby se 

koordinátor také účastnil kontrolních dnů (dále jen KD) stavby na, kterých se 

rozebírají jednotlivé problémy a postupy při realizaci. Tuto účast na KD bych nechtěl 

spojovat s povinností koordinátora svolávat své KD. Při realizaci projektu Nové 

Karoliny je i struktura KD rozdělena na KD Multi Devolepmentu, KD jednotlivých 

zadavatelů stavebních prací, KD zhotovitelů stavebních prací a jejich pod zhotovitelů. 

Déle jsou to KD Hlavního koordinátora a potom KD koordinátora se zhotoviteli                 

a jejich bezpečnostními techniky. 

 

� Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 

stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 

místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení 

může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 

změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 

zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 

vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až 

do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou 

být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných 

údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 

nebo stavbě. [1] 

 

Doručení oznámení o zahájení prací, bylo podle náležitostí předáno na Oblastní 

inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě. Vzhledem 

k náročnosti a komplikovanosti bylo nutné před odeslání oznámeni vstoupit do jednání 

s OIP – Ostrava, aby se dohodnul způsob oznámené o zahájení prací při náročnosti 
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tohoto projektu v souvislosti s tím, že v rámci výstavby je více stavebních povolení      

a jednotlivé stavby se budou časově prolínat. Po dohodě s OIP – Ostava bylo 

zpracováno hromadné oznámení, kde se zpracovaly čtyři základní oznámení v rámci 

realizace Multi Developmentu  a následně za zadavatele stavby ČEZ a DALKII. 

K tomuto kroku přistoupilo vzhledem k tomu, že všechny stavby budou mít společnou 

infrastrukturu, která je realizována jako první a to znamená, že zhotovitel 

infrastruktury byl znám dříve než další zhotovitele a stavby se prolínají a to jak časově 

ta i stavebně. Z tohoto důvodu bude nutné včas doplňovat jednotlivé oznámení                      

o vzniklé skutečnosti, které se v průběhu stavby vyskytnou. Stejnopis oznámení je 

vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště, kde bude po celou dobu provádění 

stavby a předání stavby stavebníkovi k užívání. Možnosti využití označení jiným 

vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů se provádí v rámci 

reklamy na viditelném místě v blízkosti vstupu. 

 

� Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, 

aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby 

tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 

plánu BOZP je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 

provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 

během realizace stavby. [1] 

 

Plán BOZP, který byl zpracován v přípravné fázi byl přepracován a to vzhledem 

k rozsáhlosti a náročnosti projektu i počtu jednotlivých stavebních povolení                 

a koordinátoru. Pro realizaci, tak rozsáhlého projektu musely být stanoveny základní 

pravidla pro všechny, kteří se budou realizace účastnit nebo se přímo na ní podílet. 

Obsah plánu není přesně stanoven právními předpisy a každý koordinátor k tomuto 

úkolu přistupuje dle svého uvážení. Proto i z tohoto důvodu byl vypracován Hlavní 

plán BOZP, kde se stanovili základní pravidla, které se následně rozpracovávají v 

konkrétních plánech BOZP pro jednotlivé stavby s konkrétními riziky a požadavky 
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pro výstavbu. Tento dokument stanovuje pravidla spolupráce mezi jednotlivými 

stranami na společném staveništi. 

 

2.2 Povinnosti zhotovitele stavby 

� Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. [1] 

 

Tuto povinnost zhotovitele stavby bych rozdělil do dvou rovin. Zhotovitele stavby, 

kteří jsou hlavními dodavateli stavebních prací a jsou tedy ve smluvním vztahu se 

zadavatelem stavby. Je tedy důležité, aby se tento zhotovitel seznámil s požadavky 

plánu BOZP a všemi požadavky na BOZP co nejdříve. S tímto zhotovitelem byly 

zahájeny jednání již před zahájením prací a projednány všechny požadavky hlavního 

plánu BOZP a dalších požadavků, které v rámci projektu budou aktuálními ve vztahu 

k zajištění požadavků právních předpisů z BOZP vyžadovány.  Do druhé roviny bych 

zařadil ty zhotovitele, kteří budou ve smluvním vztahu s hlavním zhotovitelem nebo 

s pod zhotovitelem. Tito pod zhotovitele a jejich pod-pod-zhotovitelé vstupují do 

celého koloběhu realizace projektu často neinformováni a zcela nepřipraveni. Proto 

byly zpracovány základní požadavky na BOZP a dokumentaci k BOZP, které jsou 

vyžadovány u všech zhotovitelů. Tyto požadavky jsou již při samotném vzniku 

smluvního vztahu předány hlavním zhotovitel na své pod-zhotovitele a tímto 

způsobem se předejde k tomu, aby zhotovitel dorazil na stavbu zcela nepřipraven. 

 

� Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace           

a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty                

a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to                  

v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. [1] 

Tato součinnost je dána zákonem, ale při neplnění všech výše uvedených požadavků 

je nesoučinnost sankcionována v rámci smluvních vztahů mezi zhotovitelem                          

a zadavatelem stavebních prací. 
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� Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby                      

a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření                  

k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. 

Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před 

převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného 

odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést                    

k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na 

staveništi s vědomím zhotovitele. [1] 

 

V tomto bodě se postupuje stejně jako v předchozích dvou bodech. Zhotovitel stavby 

informuje koordinátora o přítomné jiné fyzické osoby na staveništi a předává základní 

požadavky na BOZP, které jsou vyžadovány. 

  

2.3 Koordinátor je p ři přípravě stavby povinen 

� V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 

zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace                

o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce                  

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci. [1] 

 

Přehled právních předpisů byl předán dle požadavků zákon č. 309/2006 Sb. již 

v přípravné fázi stavby. 

 

� Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. [1] 
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V přípravné fázi byly projektantovi předány další informace o bezpečnostních                   

a zdravotních rizicích, které byly známy a které se dotýkají jejich činnosti. 

Spolupráce a předávaní informací zhotovitelům stavby probíhá vždy po jejich určení. 

 

� Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou              

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí                     

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 

stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené. [5] 

 

Provedeno v přípravné fázi projektu. 

 

� Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 

stavby. [5] 

 

Provedeno v přípravné fázi projektu při přípravě harmonogramu a organizování 

jednotlivých kroků výstavby. 

 

� Zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním                  

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované                      

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 

známi. [5] 

Plán v přípravné fázi byl zpracováván ve spolupráci s projekční kanceláří. 

Odsouhlasení a podepsání zhotoviteli nebylo možné, jelikož v době zpracování plánu 

nebyli známi. Seznamování a podepisování plánu se provádí až v realizační fázi vždy 

před započetím prací. 
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� Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích. [5] 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích byly 

zapracovány do zadávacích podmínek projekt. Projekt i stavby se částečně během 

realizace vyvíjí a každý zhotovitel přináší nové skutečnosti, o které se musí 

bezpečnost při udržovacích pracích průběžně doplňovat. 

 

2.4 Koordinátor je p ři realizaci stavby povinen 

� Bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby                            

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 

prací.  [1] 

 

O skutečnostech, které vzniknou při postupu staveních prací se  informuje v zápisech 

koordinátora a následných aktualizacích plánu BOZP. Dalším preventivním krokem 

jsou takzvané KD koordinátora, kde se plánují a rozebírají jednotlivé kroky výstavby 

a z nich plynoucí povinnosti pro zajištění bezpečnosti na staveništi a při výkonu 

práce. 

 

� Bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzaté 

zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhovat 

přiměřená opatření. [1] 

 

Pro zjišťování nedostatků se provádějí pochůzky staveništěm se zhotoviteli.                        

O zjištěných nedostatcích se provádí zápis a stanoví se nápravná opatření a termíny 

odstranění. Tento zápis se provádí ihned po ukončení pochůzky. Následně se provádí 

elektronický zápis, který je doplněn o skutečnosti, kterými mohou být ohrožení další 

zhotovitelé. Tento elektronický zápis je doplněn o rizika a případná koordinační 

opatření, které je nutno dodržet pro další postup prací. Zápis je rozesílán na všechny 
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vedoucí pracovníky, kteří v rámci povinností uvedených v Zákoníku práce přenesou 

tyto skutečnosti na své podřízené. 

 

� Bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli stavby výše uvedené nedostatky, nebyla-li 

zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. [1] 

 

Zadavatel stavby je průběžně informován o všech skutečnostech, které se v průběhu 

realizace projektu vyskytují. Pokud dojde k neplnění termínu ze strany zhotovitele 

jsou prováděny neprodleně kroky k okamžité nápravě. Tyto kroky se odvíjení od 

hiearchije jednotlivých zhotovitelů, kde o neplnění povinností hlavního zhotovitele je 

informován zadavatel stavebních prací. 

 

� Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření      

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 

popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. [5] 

 

Koordinace se provádí nejen při spolupráci zhotovitelů, ale i mezi jednotlivými 

projekty s určenými koordinátory.  Koordinátoři následně přijímají dílčí opatření, 

které se vztahují k zajištění bezpečnosti a to nejen na jejich projektu, ale v celém 

prostoru staveniště. 

 

� Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 

na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat. [5] 

 

Na veškeré podněty a následné doporučení, technická řešení nebo opatřením se 

reaguje neprodleně, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
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staveništi. O všech skutečnostech jsou informování všichni zhotovitelé i zadavatel 

stavebních prací.  

 

� Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností. [5] 

 

Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností se provádí v rámci KD stavby a následných úprav harmonogramu 

stavby. 

 

� Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 

nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. [5] 

 

Sledování prací se provádí pravidelnými i nepravidelnými pochůzkami po staveništi, 

kde se neprodleně reaguje na vzniklé skutečnosti a to ihned namístě a následně 

prováděním zápisu, návrh opatření a termínů odstranění. 

 

� Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště                 

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. [5] 

 

Kontrola zabezpečení obvodu staveniště se provádí pochůzkami a to jak strážní 

službou, tak i pověřenými osobami za údržbu ze strany zhotovitele a následně při 

kontrole koordinátorem BOZP. S cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým 

osobám byl navrhnut systém elektronické evidence všech osob, které vstupují do 

prostoru staveniště. Tento systém a jeho využití bych Vám chtěl blíže přiblížit 

v kapitole č. 5 

 

� Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka. [5] 
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Spolupráce s výše jmenovanými je velmi důležitá pro nastavení funkčního systému 

koordinace jednotlivých zhotovitelů. Je snaha zahájit spolupráci již před zahájením 

prací a následně ji udržovat i v průběhu výstavby.  

 

� Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu. [5] 

 

Kontrol se zúčastňuje vždy hlavní koordinátor a koordinátor pro daný projekt. 

 

� Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 

jimi pověřených a organizuje jejich konání. [5] 

 

Kontrolní dny se realizují v pravidelných termínech a jsou pro zhotovitele nebo osoby 

jimi pověřené povinné. Z kontrolních dnů se vedou řádné zápisy o jednotlivých 

skutečnostech a s nich plynoucích úkolů. 

 

� Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny                

k nápravě zjištěných nedostatků. [5] 

 

Dodržování plánu se kontroluje při pochůzkách a na kontrolních dnech. 

 

� Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. [5] 

 

Veškeré zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP jsou prováděny a způsob odstranění 

je kontrolován. 
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3 Projekt Nová Karolina Ostrava        

                                                                                                                      

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral toho času největší projekt revitalizace městského 

centra v ČR, které se nachází ve statutárním městě Ostravě a které je známe jako Nová 

Karolina.  

 

Developerskou soutěž na zástavbu tohoto území vyhrála společnost Multi Development. 

Společnost Multi Development je holandskou developerskou společností působící prakticky 

po celé Evropě celkem asi ve 20 ti zemích. Aktivní je v tuto chvíli ve Španělsku, Portugalsku 

a Turecku, ale zajímavé projekty se chystají rovněž v dalších zemích. Vlastníkem společnosti 

je fond Morgan Stanley. Toho času je v různém stupni rozestavěnosti nebo dokončenosti cca 

50 projektů této společnosti. 

 

Mezi známější projekty patří ALMADA FORUM v Lisabonu, SCHLOESSLE GALERIE  

v Pforzheimu, VICTORIA SQUARE  v Belfastu, či projekt podepsaný Santiagem Calatravou 

– ESPACIO BUENAVISTA  v Oviedu. V ČR jsou to pak obchodní centra OLYMPIA, 

CENTRUM CHODOV a v současné době se rozbíhají podobné projekty v centrech Ústí               

a Liberce. 

 

Projekt v Ostravě se tomuto portfoliu poněkud vymyká, protože de facto nejde o konkrétní 

stavbu jakkoli velkou a složitou jako byl třeba Chodov, ale o kus města se vším všudy, 

s ulicemi, náměstími, obytnými a obchodními budovami, mostem, podzemními parkovišti, 

zelení, sochami, tramvajovými a trolejbusovými tratěmi, cyklostezkami atd. navíc stavěného 

na pozemku typu brownfield.   

 

Podle dostupných informací se jedná o největší projekt revitalizace městského centra v České 

Republice. Celý objekt sousedí těsně s centrem města. Z jedné strany je ohraničen ulicí 28. 

října, z druhé železniční tratí a výpadovkou na Frýdek-Místek, ze třetí výstavištěm Černá 

louka a řekou Ostravicí a z jihu navazuje na pozemky ODS a Vítkovic viz obr. č. 1.  
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Obr. č. 1  

Lokalita objektu 

 

 

Projekt, který se v této části města bude realizovat se nazývá Nová Karolina. V roce 1842 zde 

byla otevřena jáma Karolina, kde těžba černého uhlí probíhala až do roku 1968. V roce 1858 

tu vznikla koksovna v blízkosti těžní jámy, jejíž provoz byl ukončen až v roce 1984 viz             

obr. 3, 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Obr. 3 

Jáma Karolína 

 

 

Obr. č. 4 

Koksovna 
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Z počátku 20. století pochází rovněž budovy Elektrocentrály a Ústředny, které byly později 

zapsány do seznamu kulturních památek a jako jediné přečkaly likvidaci této průmyslové 

zástavby. I zde poněkud zápolíme s nomenklaturou, protože jedna z ikon Ostravy - budova, 

všeobecně známá jako Dvojhalí je zapsána pod názvem Elektrocentrála a menší budova, na 

které je napsáno Elektrozentrale se bohužel úředně jmenuje Ústředna. 

 

Obr. č. 5 

Dvojhalí 
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Obr. č. 6 

Elektrocentrála 

 

 

K odstranění většiny staveb na dotčeném území došlo de facto nedávno - až koncem 80. let 

minulého století a od té doby se nachází v mapě Ostravy tato jizva o velikosti 36 hektarů. Je 

třeba říct, že Ostrava se dlouhodobě snaží s tímto územím něco udělat, protože tato lokalita 

navazující na pěší zónu v centru města si o to přímo říká. Dost dlouho se zde nedělo nic, 

přestože bylo již na přelomu 60. a 70. let rozhodnuto o sanaci a rekultivaci tohoto území. 

 

V 90.tých letech se ale věci přece jen pohnuly dopředu a probíhaly zde různé průzkumy               

a v letech 1998 – 2005 provedla firma OKD rekultivační práce v hodnotě téměř 2 mld. Za tyto 

peníze se podařilo částečně vyčistit tuto plochu. Propařováním šikmými vrty se taky podařilo 

částečně vyčistit okolí, atd.  
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Obr. č. 7 

Grafické znárodnění rekultivovaného území 

 

 

Vyčištěná plocha je znázorněna zeleně, šedá zobrazuje území, které je předmětem zástavby. 

Jedním z mýtů o tomto území nebo lépe polopravdou tedy je, že se jedná o vyčištěné území. 

Nejedná, vyčištěna byla pouze tato plocha a to ještě nikoli „dočista“ ale jen do limitů, 

stanovených rozhodnutím ČIŽP, které jsou pochopitelně vyšší, než udává současný zákon              

o odpadech. Myslím, že pro charakteristiku tzv. Brownfieldu lze úspěšně použít slovo 

Karolina. Když to shrnu, tak na daném území se nachází zbytky spodních staveb zbořených 

objektů, protiletecký kryt, od kterého nejsou žádné podklady a nikdo pořádně neví, kde 

konkrétně se nachází. Základové poměry na tomto území můžeme zařadit do kategorie velmi 

složité (pod vrstvou kontaminovaných štěrků se v hloubce asi 8-10 m nachází miocén – 

zvodnělé a velmi plastické jíly asi 70 m hluboko. Vlivy poddolování by neměly být nijak 

zásadní, ale na daném území máme 4 tzv. komínky pro odvětrání metanu. Dále cca 30 vrtů, 

sloužících k odběru vzorků vody, které je nutno respektovat až do roku 2010. Potom již 

jednou zmiňované památkově chráněné budovy, které jsou velmi problematicky využitelné. 

VN rozvodna a spousty různých ochranných pásem. Navíc – pětiletá záruka OKD do roku 

2010 znamená, že po celou tu dobu musí zůstat v provozu systém kontrolních vrtů, ze kterých 
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se pravidelně čerpá voda a vyhodnocuje se její kvalita. S těmito všemi faktory je nutno 

v plánu výstavby kalkulovat. 

Pokud jde o snahy města Ostravy učinit něco s tímto územím z hlediska urbanistického, dá se 

říci, že byla provedena celá řada pokusů.  

 

V 90. letech bylo vypsáno několik urbanistických soutěží v rámci ČR, ale žádná z nich 

nevedla k finální podobě daného území. 

 

V roce 1998 byla proto vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž. Tato soutěž proběhla 

jako první v ČR podle soutěžního řádu Mezinárodní unie architektů. Cca po dvou letech byla 

za vítěznou prohlášena polská studie arch. Andrzeje Dudy s kolektivem.  Studie tehdy měla 

řešit celé území včetně jižní části a řešila jej vcelku velkoryse, s širokým zeleným koridorem 

atd. Tato studie byla zapracována do územního plánu Ostravy, ale měla jednu zásadní vadu a 

to tu, že se v následujících letech nenašel nikdo, kdo by ji chtěl realizovat.  

 

Nestalo se tak, ze dvou důvodů: 

� v tomto obdobní nejevil o Ostravu prakticky žádný developer zájem.A pokud se snad 

jeden nebo dva o tuto akci zajímali, tak pouze pod podmínkou, že jim bude dovoleno 

vytvořit vlastní návrh. Problém je pochopitelně v tom, že když se dělá architektonická 

soutěž musí se sestavit program a funkční náplň a to, co bylo názorem zadavatele se 

zřejmě nepotkalo s představou případných developerů,   

 

� území bylo pozemkově roztříštěno na desítky vlastníků a město nemělo žádnou 

zásadní kontrolu nad tímto územím. V roce 2003 nechalo město ještě dopracovat 

vítěznou studii do podoby urbanistické studie, ale tím to prakticky skončilo. 

 

Teprve od roku 2004 se v Ostravě začali objevovat skutečně seriozní investoři a začalo být 

jasné, že se na to musí jinak. 

 

V roce 2006 se uskutečnila developerská soutěž, ve které byly velmi přísná pravidla a 

v zásadě šlo o nalezení developera, který za předem danou cenu koupí pozemky a zaváže se 
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na nich postavit kus města. Vítězem se měl stát ten, kdo se ve svém návrhu nejvíce přiblíží 

podmínkám města.   

Této soutěže se zúčastnilo celkem 5 společností a sdružení. Jejich návrhy jsem seřadil 

v náhodném pořadí:  

� Passerinvest + ECE Group 

� ING Real Estate 

� Trigránit Development Corporation + ORCO Property Group 

� Sekyra Group 

� Multi Development CR 

 

Tato soutěž byla řádně vyhodnocena a rovněž doprovázena třemi nezávislými posudky 

architektů Bichlera, Josífka a Kiszky. V návaznosti na výsledky developerské soutěže byla 

s firmou Multi Veste CR5 uzavřena kupní smlouva na dané pozemky, ve které je ovšem celá 

řada podmínek, zavazujících investora k věcnému i časovému postupu.  

 

Závazek je možno ve stručnosti popsat níže uvedeným způsobem. 

V letech 2010 – 2016 postupně ve čtyřech etapách postavíme: 

� 96 882 m2 obchodních ploch 

� 67 243 m2 kancelářských ploch 

� 78 464 m2 bytových ploch 

�   8 226 m2 ploch pro zábavu a sport 

�   6 306 m2 ploch pro kulturu 

�      257 m2 pro objekt skulptura 

 

Celkem je tedy v plánu postavit přes 257 000 m2 různých ploch. 

Tento závazek je rozdělen do 4 etap, viz obr. č. 8 
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Obr. č. 8 

Grafické rozdělení etap výstavby 

 

 

 

I Etapa, pak představuje:  

� 50.000 m2 představuje obchodní a zábavní centrum, další obchodní plochy jsou pak v 

parterech ostatních domů. V centru jsou rovněž multikina, fitcentra a podobné 

prostory v obchodním centru, 

� 23.300 m2 kancelářských ploch – v bloku u ul. 28. Října, 

� 27.800 m2 bytových ploch – v bloku u Galerijní třídy, 

� podzemní parkoviště pod centrálním náměstím s kapacitou cca 380 stání, 

� rekonstrukci objektu Elektrocentrála o ploše 6 300 m2 ploch pro kulturu. 

 

K tomu všemu průběžně vystavět ulice, lávku pro pěší a cyklisty spojující území Karoliny 

s protějším autobusovým nádražím a vlakovým nádražím Střed, atd. To vše bude propojeno 

se stávajícím centrem města.   
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Je zřejmé, že takovýto projekt si rovněž vyžádá příslušnou infrastrukturu, především 

dopravní.  K tomu účelu přirozeně i město má své úkoly. Paralelně s výstavbou by měla 

proběhnout rekonstrukce přilehlé ulice 28. října a především ulice Porážkové, a pro další 

etapy by měl být nastartován proces výstavby další dopravní infrastruktury, propojující  

centrum města s územím s Dolními Vítkovicemi a rovněž sem protáhnout tramvaj.  

 

Koncepci Nové Karolíny byla zadána několika ateliérům. Koncepci Obchodního a zábavního 

centra byla svěřena ateliéru OMA (Rem Koolhaas) z Rotterdamu, na projektu pracují Floris 

Alkemade a Marc Paulin, a z následujících vizualizací můžete sami usoudit, že se v žádném 

případě nebude jednat o nějakou tuctovou stavu, ale spíše jakési „město ve, městě“, tvořené 

14 ti kostkami, propojenými jak horizontálně tak vertikálně  a  vytvářejícími impozantní 

veřejné prostory uvnitř. Některé konstrukce jsou natolik náročné, že o spolupráci na tomto 

projektu byla požádana rovněž firmu Arup.  

 

Koncepci pěší lávky, která je považována za architektonickou dominantu byla svěřili ateliéru 

EJAL ( Eva Jiřičná ) Londýn. Kde Eva Jiřičná vytvořila odvážnou koncepci, této pěší lávky. 

 

Obr. č. 9 

Koncepce pěší lávky 

 

 



30 

 

 

Bytový blok, podzemní parkoviště, veškerý parter a rekonstrukci Elektrocentrály řeší Helika 

Praha, která je současně generálním projektantem, koordinujícím tyto různé výstupy a 

zajišťujícím stavební povolení pro celé území. 

Obr. č. 10 

Vizualizace Nové Karoliny 

 

Obr. č. 11 

Vizualizaci Nové Karoliny 
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4 Hlavní plán BOZP 

 

Pro potřeby realizace takového projektu jako je výstavba Nové Karoliny v Ostravě, na které 

se bude podílet nejen více zhotovitelů, ale i více zadavatelů stavebních prací na jednom 

staveništi musely být stanoveny pro všechny stejná základní pravidla. Tyto základní pravidla, 

která mají sloužit pro zajištění BOZP a koordinaci všech zadavatelů a zhotovitelů se stanovily 

v Hlavním pánu BOZP, který by měl být chápan, jako hlavní řídící dokument, ve kterém jsou 

uvedeny všechna základní pravidla a povinnosti jednotlivých subjektů při realizaci projektu. 

  

Zpracování tohoto dokumentu je v souladu s požadavky právních předpisů vztahující se 

k BOZP především pak k požadavkům zákona č. 309/2006 Sb., §14 a §15 v platném znění. 

Dokument dále stanovuje základní pravidla pro koordinaci koordinátorů na jednotlivých 

stavbách a popis základních povinností koordinátoru vůči hlavnímu koordinátorovi BOZP. 

Jsou zde uvedeny povinnosti koordinátoru BOZP, stavebníků a zhotovitelů, kteří se podílejí  

na tomto projektu. Hlavní plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy 

v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům této 

stavby. 

 

Vzhledem k obsáhlosti a specifikacím budou pro potřeby této diplomové práce uvedeny jen 

základní body z hlavního plánu BOZP pro výstavu Nové Karoliny Ostrava I. etapy. Tyto 

konkrétní body jsou vždy rozpracovány v dílčích plánech. Hlavní plán slouží jako předloha 

pro zpracování konkrétních plánu při realizaci jednotlivých projektu v rámci výstavby Nové 

Karoliny. 

 

4.1 Koordinace BOZP při stavebních pracích 

Specifickým znakem, který charakterizuje stavebnictví, je dočasnost stavebních prací                    

a proměnlivost pracoviště, převážně doprovázená současnou přítomností a činností více 

subjektů na jednom pracovišti (staveništi). Z tohoto důvodu je potřebné, aby na těchto 

pracovištích byla zajištěna koordinace opatření k zajištění BOZP tak, aby jeden subjekt 
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neohrožoval svojí činností subjekt jiný. Podíl jednotlivých subjektů na výstavbě by měl být 

uskutečňován podle obchodních zásad, s vyřešením vzájemných vztahů z hlediska povinnosti, 

závazků a odpovědnosti v oblasti bezpečností práci vždy před zahájením prací.  

 

Pokud nejsou tyto vztahy z pohledu stanovených bezpečnostních opatření řešeny 

v obchodněprávních aktech (dohoda, smlouva), musí být nejpozději přijaty a obsaženy 

v písemném dokumentu (zápise) řešícím předání a převzetí staveniště (pracoviště) mezi 

stavebními partnery, zpravidla na úrovni objednatel – zhotovitel. Hlavní zásada spočívala 

v tom, že každá zhotovitel stavebních prací je povinen zajišťovat bezpečnost práce na 

pracovišti sám, s ohledem na činnosti ostatních subjektů, a v daném rozsahu nést i příslušnou 

odpovědnosti. [8] 

 

Předání a převzetí staveniště (pracoviště), jež se provádí vždy písemnou formou zápisem do 

stavebního deníku či jiného dokumentu, by mělo obsahovat: 

� předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody, 

� vymezení pracovních poloh a prostor, přístupových a příjezdových komunikací, 

� potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu, 

� rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků 

při současném provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele, 

� způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu, 

� místa napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda, 

apod.) 

� druhy vedení technické infrastruktury, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma, 

� způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, 

záchrannou službu, hasiče, provozovatele plynovodu, elektrické rozvodové sítě, 

vodovou apod. 

 

Koordinaci opatření BOZP při pracích na staveništi je jedním ze stěženích bodů nové právní 

úpravy, která transponuje směrnice Rady 92/57/EHS a která je zavedena zejména zákonem             

o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jež nabyly účinnosti 1. ledna 2007. Právo 

Evropských společenství klade na koordinaci takový důraz, že vyžaduje, aby pro její zajištění 
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byla investorovi stanovena povinnost ustanovit osobu, která bude úkoly koordinace výslovně 

pověřena, a zajistit tak, že požadavky na koordinované zabezpečení BOZP na staveništích 

nebudou opomenuty, a to již od stadia projektové přípravy. Je známou skutečností že poté, co 

je cena díla již stanovena (po stlačení v nabídkovém řízení často až na nebo i pod hranicí 

proveditelnosti) a „v tuší“ zpracován časový plán výstavby, je každá požadavek na zajištění 

BOZP oprávněných vnímán jako rušivý prvek zvyšující náklady a ohrožující dodržení 

termínu dokončení díla, a je tudíž velmi obtížné jej prosadit. 

 

Ke zlepšení současného stavu bezpečnosti práce na staveništích by měl koordinátor BOZP na 

staveništích přispívat tím, že bude zúčastněným zhotovitelům poskytovat včas relevantní 

informaci o pozicích, která jsou zejména spojena s činností jiných zhotovitelů, a díky svému 

kvalifikovanému pohledu nepostiženému „provozní slepotou“ odhalovat nedostatky                      

a upozorňovat na ně. Očekává se, že koordinované zavádění adekvátních opatření BOZP 

umožní rovněž efektivnější využívání prostředků kolektivní ochrany a reálnější sestavení 

harmonogramu výstavby, přispívající k jeho spolehlivosti. Postavení koordinátora a jeho 

úloha v praxi se budou v naší republice stejně jako v ostatních členských státech EU jistě ještě 

vyvíjet, neméně je dáno, že koordinátor ani jeho působní na staveništi nebo v procesu 

přípravy stavby nezbavují zhotovitele jeho povinností ani odpovědnosti v oblasti prevence 

rizik, stanovených zákoníkem práce a ostatními souvisejícími právními předpisy.  

 

Hlavním nástrojem sloužící ke koordinaci je plán BOZP na staveništi. Tento plán je v zásadě 

jakýmsi informačním portálem opatření BOZP stavby, resp. staveniště, ze kterého budou 

jednotliví zhotovitelé čerpat poklady pro svá vlastní opatření a zároveň do něho přispívat 

informacemi o své činnosti na staveništi, jež poslouží jako podklady ostatním dotčeným 

zhotovitelům. Z toho vyplývá, že se plán bude neustále vyvíjet a zpřesňovat. Formu ani obsah 

tohoto plánu právní předpisy nestanoví. Plán by však měl být co nejpřehlednější a zaměřit se 

především na možné střety a vzájemné ohrožení zhotovitelů provádějících práce současné 

nebo v těsné návaznosti. 
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4.2 Funkce hlavního plánu BOZP 

Hlavní plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovuje bližší požadavky 

pro koordinaci a zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a z nich vyplývající povinnosti 

vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon činností při realizaci projektu 

Nová Karolina I. Etapa. Hlavní plán neřeší všechna rizika, ale pouze ta, jejichž působení 

může mít vážné důsledky.  Tento dokument je nadřazený všem plánům BOZP, které budou 

zpracovány na konkrétní stavby na tomto projektu. Dále stanovuje bližší požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny koordinátory, 

stavebníky, zhotovitele, jejich zaměstnance, jiné fyzické osoby, které se podílejí na realizaci. 

  

Pro naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a velikosti a náročnosti tohoto projektu 

budou zpracovány plány BOZP na jednotlivé stavebníky, kteří se budou podílet na výstavbě 

toho to projektu. Pro každého stavebníka bude zpracován plán, který bude podle druhu                   

a velikosti díla plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečnosti a zdraví neohrožující práce. 

Dále tento hlavní plán BOZP stanovuje minimální požadavky na jednotlivé plány BOZP, 

které budou zpracovány na konkrétní stavby a jednotliví koordinátoři jsou povinni je 

respektovat a dodržovat. 

4.3 Rozsah platnosti 

Dnem vydání platí pro všechny zúčastněné firmy a jejich zaměstnance i jiné osoby, které se 

podílejí na výstavbě a jsou fyzicky přítomni na staveništi. 

4.4 Vymezení stavby 

Staveniště se nachází na území mezi ulicemi 28. října a Na Karolině, silnicí k ODS a.s., 

báňskou vlečkou a železniční tratí Ostrava hl. n. – Ostrava Kunčice. 

4.5 Vjezd na do areálu staveniště 

Vjezd do areálu staveniště je povolen sjezdem ze silnice k betonárce ODS a.s., označené 

v projektové dokumentaci jako vjezd VJ1. Vjíždět do areálu výstavby NK bude umožněn 

pouze přes vrátnici po určených komunikacích, jak je to vyznačené na celkové situaci stavby, 

která je přílohou hlavního plánu BOZP.  
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4.6 Legislativní požadavky na plány BOZP 

Plány budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazujících prováděcích právních 

předpisů. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost   

a ochranu zdraví při práci na staveništi v platném znění a dalších souvisejících právních 

požadavku k zajištěni bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V těchto právních předpisech 

jsou uvedeny úkoly a povinnosti: 

� zadavatele stavby, 

� zhotovitele stavby a jiné fyzické osoby, 

� koordinátora BOZP na staveništi. 

4.7 Cíl hlavního plánu BOZP 

Cílem hlavního plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich 

možného výskytu, závažnosti, poškození a ohrožení zdraví a života. Plány, které budou 

zpracovány na konkrétní stavby, musí kromě rizik vztahujících se k dané stavbě řešit i rizika, 

která se mohou vyskytnout v areálu výstavby a jejich působením muže být ohroženo zdraví     

a život. S těmito riziky musí byt preventivně seznámeni všichni účastníci výstavby. Dále 

v celém areálu a i na konkrétních stavbách musí být stanoveny základní podmínky k zajištění 

pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. Po celé 

období realizace projektu musí být zajištěna minimalizace následujících událostí: 

� havárie způsobující zranění osob uvnitř areálu výstavby NK, 

� havárie způsobující zranění osob mimo areál výstavby NK, 

� havárie způsobující zranění osob jak uvnitř, tak i mimo areál výstavby NK, 

� smrtelný úraz uvnitř areálu výstavby NK, 

� smrtelný úraz mimo areálu výstavby NK, 

� smrtelný úraz jak uvnitř, tak mimo areál výstavby NK, 

� pracovní úraz s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, 

� pracovní úraz s pracovní neschopností kratší než 3 kalendářní dny, 

� časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu, 

� časové ztráty v důsledku pracovních úrazů, 

� havárie způsobující škody na zařízení, 
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� časové ztráty v důsledku havárií, 

� škody na životním prostředí, 

� požár. 

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce                  

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví viz 

příloha č. 5 k NV 591/2006 Sb..  

 

Obr. č. 12 

Schéma provázanosti hlavního plánu s dalšími plány BOZP 
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4.8 Aktualizace a revize plánu 

Všechny plány musí být v průběhu výstavby a postupu prací aktualizovány o nové 

skutečnosti, které se v průběhu výstavby vyskytly. 

 

Všechny provedené revize musí být zapsány do tabulky revizí a změn, která bude vedena 

v každém plánu BOZP samostatně. O provedené změně musí být vždy informován mimo 

zadavatele, zhotovitele a jiné fyzické osoby také hlavní koordinátor, který tuto skutečnost 

vyhodnotí a přenese na koordinátory, kterých se toto bude přímo dotýkat. Plán, do kterého 

budou změny zaznamenávaný, musí být trvale na stavbě a je veden koordinátorem BOZP.  

 

Ve vztahu k hlavnímu plánu a koordinaci všech prací na tomto projektu budou u hlavního 

plánu vedeny kopie všech plánů BOZP a koordinátoři jsou povinni všechny aktualizace                 

a revize oznamovat a dokládat k těmto kopiím. Dále tyto aktualizace budou zasílány 

koordinátorovi minimálně elektronické podobě a v platnost mohou vyjít pouze z jeho 

vědomím, souhlasem a podpisem. Dále veškeré změny budou projednány na kontrolních 

dnech koordinátoru, kde jsou všichni koordinátoři povinni se k této změně vyjádřit a brát ji 

zcela na vědomí. Pokud tato aktualizace nebo revize bude mít vliv na konkrétní stavby                  

a plány, tak tyto plány musí být neprodleně o tyto skutečnosti doplněny a zaktualizovány. 

 

Pokud v průběhu výstavby dojde ke změně nebo úpravě plánu a aktualizací bude víc, tak se 

zpracuje nový aktualizovaný plán, který bude obsahovat všechny dosavadní aktualizace. Tato 

aktualizace bude dnem svého vydání rušit stávající Plán BOZP a zcela ho nahrazovat. Při 

každé změně musí být provedeno opětovné seznámení všech zúčastněných s revizí nebo 

aktualizaci Plánu BOZP. Aktualizace a revize hlavního plánu budou vedeny stejným 

způsobem, jak bylo výše uvedeno. 

 

4.9 Základní údaje o stavbě 

Identifikační údaje konkrétních staveb budou zapsány do konkrétních plánu a jejich příloh. V 

plánech budou uvedeny minimálně tyto údaje, které budou pro přehlednost zpracovány v níže 

uvedené tabulce. 



39 

 

Tabulka č. 1 

Základní údaje o stavbě 

Název projektu NOVÁ KAROLINA OSTRAVA - 1. ETAPA 
Název staveb 
realizovaných v této 
I.Etapě   

Budou rozepsány v konkrétních plánech 
� Infrastruktura a HTÚ 
� Obchodně zábavní centrum 
� Blok 28.října 
� Blok u galerijní třídy 
� Rozvody tepla a chladu 
� Přeložka kabelů VN – ČEZ 

Místo stavby Ostrava 
Katastrální území Moravská Ostrava – 713520 
Kraj Moravskoslezský 
Druh stavby Novostavba 
Stavebníky (investor) 
na tomto projektu 
jsou 

� MULTI Veste Czech Republic 5. s.r.o. 
Olivova 4, 110 00 Praha 1 

� New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.  
Olivova 4/2096, Praha 1, PSČ: 110 00 

� New Karolina Office Development, a.s. 
Olivova 4/2096, Praha 1, PSČ: 110 00 

� New Karolina Residental Development, s.r.o. 
Olivova 4/2096, Praha 1, PSČ: 110 00 

� Dalkia Česká republika, a.s.,  
28.řijna 3123/152, 709 74 Ostrava 

� Čez Distribuce, a.s.  
Teplická 874/, 405 02 Děčín 4 

Hlavní projektant HELIKA, a.s. 
Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany 

Hlavní zhotovitel 
 

Budou pro jenotlivé stavebníky odlišní a jejich údaje budou 
zapsány v konkrétních plánech 

Pod zhotovitele Budou pro jenotlivé zhotoviele odlišní a jejich údaje budou 
zapsány v konkrétních plánech 

Zpracovatel Plánu 
BOZP 
pro stavební povolení 

Česká společnost pro bezpečnost práce s.r.o. 
Věkova 8, 147 00 Praha 4 

Koordinátor během 
přípravy stavby 
 

Nebyl určen hlavní projektant fa Helika otázky vztahující se 
k BOZP konzultovala v rámci firmy se svým zaměstnancem 
panem ing. Jiřím Churaněm a s ČSBP s.r.o. 

Hlavní koordinátor Grimo BOZP s.r.o. 
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během realizace 
stavby 

Oldřichovice 738 
PSČ 739 61 Třinec 

Koordinátoři pro 
realizace stavby 

Budou jmenováni jednotlivými stavebníky a jejich údaje budou 
zapsány v konkrétních plánech. 

Stupeň projektové 
dokumentace 

Realizační dokumentace stavby 

Zpracovatel této 
dokumentace 

Bc. Petr Plesník – Koordinátor BOZP fa Grimo BOZP s.r.o. 

 

Dále jsou uvedeny pouze základní body, které jsou v jednotlivý  plánech konkrétně 

rozpracovány: 

� Situování staveniště 

� Charakteristika stavby – staveniště, objektů 

� Charakteristika dotčených pozemků (Geologické poměry, Hydrogeologické 

poměry, Vedlejší staveniště, Dočasné krátkodobé zábory pozemků) 

� Věcné a časové vazby na další výstavbu 

� Informace o stávajících objektech 

� Infrastruktur a (Napojení na dopravní infrastrukturu, Napojení na technickou 

infrastrukturu) 

� Trvalé deponie a mezideponie 

� Předpokládané úpravy staveniště 

� Oplocení staveniště 

� Vjezd na do areálu staveniště 

 

4.10  Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 

zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů 
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s plánem BOZP. Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích 

zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob 

investora zastupujících. 

4.10.1 Pravidla spolupráce koordinátora BOZP  a  hlavním koordinátorovi BOZP 
Zadavatel stavby (Multi Development) určil vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti této 

výstavby více koordinátoru  pro fázi realizace. Pro vymezení jejich vzájemné spolupráce 

určil hlavním koordinátorem společnost Grimo BOZP s.r.o. (dále jen fa Grimo) a zavázal 

další koordinátory k součinnosti s tímto hlavním koordinátorem. 

 

Koordinátor je povinen: 

� poskytovat hlavnímu koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jejich úkolů po 

celou dobu svého zapojení do realizace na tomto projektu, zejména včas předávat 

informace a podklady potřebné pro koordinaci dalších koordinátorů. Bez zbytečného 

odkladu ho informovat o všech okolnostech, které by mohly na staveništi a v areálu 

vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na 

staveništi s vědomím zhotovitelů. 

 

� Předkládat hlavnímu koordinátorovi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v 

úvahu podněty a pokyny hlavního koordinátora a hlavního plánu BOZP. 

 

� Informovat bez zbytečných odkladů hlavního koordinátora o změnách  plánu,                       

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 

prací, anebo se mohou v průběhu realizace výstavby na staveništi vyskytnout. 

 

� Respektovat hlavní plán  BOZP a podílí se na jeho aktualizaci.  

 

� Zúčastňovat se koordinačních dnů hlavního koordinátora. 

 

� Podílet se na koordinaci mezi koordinátory, spolupracovat se zhotoviteli nebo osobami 

jimi pověřenými při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby 

a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, 
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popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, předcházet 

pracovním úrazům a vzniku nemocí z povolání. 

 

� Vést o veškeré své činnosti a zjištěných skutečnostech písemné záznamy, které je na 

vyžádáni povinen poskytnout hlavnímu koordinátorovi (z důvodu koordinace 

celkových rizik na staveniště Nová Karplina Ostarva I.etapa). 

 

� Plnit povinnosti vyplývající se systému evidence vstupu na staveniště Nová Karolina 

Ostrava I.etapa v souladu s „Požadavky na evidenci vstupu“. Při této činnosti úzce 

spolupráce s firmou ČOS. 

 

� Spolupráce při plnění požadavků Organizačního opatření k zabezpečení a ochraně 

zdraví a životů zaměstnanců a majetku při vzniku MU.  

 

4.10.2 Působnost koordinátora během realizace stavby 

Tyto povinnosti jsou již popsány v kapitole č. 2. 

 

4.10.3 Povinnosti zadavatele stavebních prací 

Tyto povinnosti jsou již popsány v kapitole č. 2. 

 

4.10.4 Zhotovitelé a jiné fyzické osoby 

Tyto povinnosti jsou již popsány v kapitole č. 2. 

4.10.5 Zhotovitel a jiné fyzické osoby jsou dále povinni: 

� spolupracovat při vypracování/aktualizaci plánu s koordinátorem BOZP, 

� zajistit dodržování ustanovení plánu v rámci stavby svých zaměstnanců a svých pod 

zhotovitelů, 

� seznámit prokazatelně a v potřebném rozsahu s plánem BOZP všechny své 

zaměstnance, kteří vykonávají činnost na staveništi a záznam předložit koordinátorovi, 

� informovat o novem pod zhotoviteli, kterého si najal na provádění prací, 
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� zajistit proškolení určených osob svých dalších pod zhotovitelů u příslušného 

koordinátora, 

� informovat hlavního stavbyvedoucího a koordinátora BOZP o všech skutečnostech, 

které zamezí plnění ustanovení plánu a mohou vést k snížení BOZP na staveništi.  

 

4.11 Zajištění BOZP na staveništi 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, 

musí mít kvalifikaci pro výkon své funkce a potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich 

vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě 

prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho 

povinností ověřovat jejich znalosti. 

 

Dále jsou uvedeny pouze základní body, které jsou v jednotlivý plánech konkrétně 

rozpracovány: 

� Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

� Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce 

� Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 

� Pracovní doba, fond pracovní doby 

� Zakázané činnosti 

� Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště, evidence osob 

 

4.12 Rizikové práce a činnosti 

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví uvedeny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v příloze             

č. 5 v platném znění, které budou prováděny na staveništi. Koordinátor ve spolupráci se 
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zhotovitelem navrhne taková opatření, která budou minimalizovat možná rizika vzniku 

pracovních úrazu a nemocí z povolání. 

 

Rizikové práce a činnosti jsou rozpracovaný detailněji v jednotlivých plánech BOZP, kde jsou 

konkretizovány přímo pro jednotlivé pracovní činnosti nebo operace. 

 

V hlavním plánu jsou řešeny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví. 

 

� Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.   

� Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 

utonutí. 

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

� Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

� Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 

báňské správy.      

� Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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4.13 Další body plánu 

 

� Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi 

� Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací 

� Zajištění předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 

staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 

� Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 

� Zajištění staveniště, označení hranic staveniště i za snížené viditelnosti, lhůty 

kontrol  

� Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

� Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

� Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

� Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě                    

a pravidelném provádění kontrol stroj ů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost a ochranu zdraví 

� Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

� Staveništní prozatímní vedení energií, jejich ochrana, seznámení osob 

� Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy 

� Skladování a manipulace 

� Bourací práce 



46 

 

� Vysoká prašnost 

� Vysoká hlučnost 

� Vibrace 

� Svařování a nahřívání v tavných nádobách 

� Požadavky na práce se stroji a mechanismy na zemní a stavební práce 

� Zajištění nebezpečného prostoru kolem strojů 

� Pracovní úrazy a zajištění první pomoci 

� Mladistvé osoby / zaměstnanci na staveništi 

� Hygienické požadavky na pracoviště 

� Školení BOZP 

� Požární ochrana 

� Vliv stavby na ŽP 

� Seznam dokumentace, předkládané jednotlivými zhotoviteli 

 

4.14 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob 

Na staveniště je zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí 

být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. 

Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoli zhotovitele bude sledovat výskyt 

cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod po 

staveništi až do doby opuštění staveniště.  

 

V případě, že osoba příchozí na staveniště, přišla plnit některé úkoly v souvislosti s realizací 

stavby, zajistí stavbyvedoucí její poučení v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti práce 

při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky. 
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4.15 Vedení evidence přítomnosti zam. a dalších fyzických osob na staveništi 

Každý zhotovitel musí vést dle § 3 zákona 309/2006 Sb. V bodě o) vlastní evidenci                        

o přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního 

postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto 

evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavby vedoucímu a koordinátorovi 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Denní evidence o přítomnosti všech 

zaměstnanců musí být vedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy 5, písmena B ve 

stavebním deníku. 

 

Při tomto je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah 

povinností stanovených zákonem v rozsahu povinností pro zaměstnavatele a není proto 

povinen tuto evidenci vést (nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – 

zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje). 

 

Vzhledem rozsáhlosti a velikosti tohoto projektu je z těchto důvodů zřízená centrální 

elektronická evidence osob na staveništi, kterou jsou všichni zhotovitele povinni respektovat, 

a podřídit se ji. Bližší požadavky jsou stanoveny v příloze plánu BOZP – požadavky na 

evidenci vstupu. 

 

4.16 Další požadavky na plány BOZP 

Součástí každého plánu BOZP budou dále tyto požadavky  

� Záznam o seznámení s plánem BOZP 

� Požadavky na evidenci vstupu   

� Dopravně – provozní řád  

� Organizační opatření k zabezpečení a ochraně zdraví a životů zaměstnanců                  

a majetku při vzniku MU 

� Časový harmonogram stavby  

� Situace organizace výstavby a to jak celková situace celého areálu s určením 

přístupových cest k danému objektu, přípojných míst elektrické energie, vody, tak 
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vyznačení hlavního vstupu, zařízení staveniště, vyznačení ohlašovny MU a první 

pomoci. Dále na této „situačce“ budou vyznačeny plochy pro uskladnění materiálu.  

� Situace výstavby konkrétní stavby 

� Poskytování první pomoci, traumatologický plán (doporučený obsah lékárničky) 

� Požadavky na požárně poplachovou směrnici 

� Technologické a pracovní postupy 

� Seznam rizik a opatření na jejich minimalizaci, informace o seznámení se s riziky 

� Dokumentace činnosti koordinátora v průběhu realizace stavby 

� Seznam stavebních objektů a jejich značení 

� Seznam zhotovitelů 

� Seznam důležitých kontaktů 

 

4.17 Závěrečná ustanovení hlavního plánu 

Platnost tohoto hlavního plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 

zhotovitele jejich zaměstnance a jiné fyzické osoba. Každá konkrétní stavba realizována na 

tomto projektu podléhá tomuto hlavnímu plánu a jednotlivé plány BOZP zpracovány 

koordinátorem musí být minimálně v takovém rozsahu, jak to uvádí tento dokument. Tímto 

plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru 

stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím 

zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. 

 

Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje 

porušení smluvních povinností. Zhotovitel stavby ručí za všechny škody, které porušením 

těchto ustanovení vzniknou. 
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5 Elektronická evidence osob  
 

Jedním z úkolů koordinátora při realizaci stavby je kontrola obvodu staveniště, včetně vstupu 

a v jezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. Při realizaci 

takového projektu jako je Nová Karolína v Ostravě, se předpokládá, že při největším 

stavebním špičce muže být na staveništi v jeden den až 6000 fyzických osob. Toto přinese 

mnoho problému a to nejen při zajištění BOZP a koordinaci. Společnost Multi Development, 

která zaštituje tento projekt, se rozhodla investovat do systému fyzické ochrany a elektronické 

evidence osob, které budou vstupovat na staveniště, aby částečně předešla problémům 

s evidencí osob a zajištění fyzické ochrany celého areálu staveniště.  

 

Vzhledem k tomu, že mám povinnost jako koordinátor BOZP  kontrolovat obvod staveniště, 

včetně vstupu a v jezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

hodnotím velmi pozitivně, že společnost Multi Devolepmet přistupuje k této záležitosti, tak 

zodpovědně i přesto, že finanční náklady tuto službu jsou značně vysoké.  

 

Když se řekne elektronická evidence, tak si ne každý vybaví totéž. Proto bych chtěl popsat,            

oč se jedná. Tento systém se zavádí pro potřeby staveniště, kde bude využit při registraci 

vstupujících a vystupujících fyzických osob. Nejedná se tedy o nějaký dokonalý elektronický 

evidenční systém, který na základě otisků prstu nebo oskenování oční sítnice umožní vstup. 

Jedná se o kartičkový systém, kde ke každému kódu na kartičce je přiřazena jedna fyzická 

osoba. Výstup je tedy elektronický seznam osob, které jsou držiteli karty a v konkrétní den 

vstoupily do areálu stavby. Zde mnoho uživatelů této služby končí, což není náš příklad, který 

bych Vám chtěl popisovat. 

 

V rámci této stavby jsme se celý systém rozhodli využít nejen jako elektronickou evidenci 

osob, kde bychom kontrolovali pouze seznamy fyzických osob, ale jako souhrn dílčích kroků, 

které bychom chtěli využít jako jeden z bodů preventivní ochrany a minimalizaci rizik                   

a pracovních úrazů v tomto areálu staveniště. Protože co je ve většině případů důvodem 

nežádoucích události? Podle statistik je to ve většině případů chyba člověka, která se 
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opodstatňuje jako nedostatečná kvalifikace, nedostatečné informovaní, neznalosti o možných 

rizicích, neabsolvování školení, alkohol a jiné návykové látky a podobně. Zde bychom mohli 

s výčtem jednotlivých porušení pokračovat.  

 

Co tedy udělat jako preventivní opatření pro minimalizaci těchto rizik? Tak jak je to běžné               

u každého systému, provést dostatečnou kontrolu při vstupu, která můžeme odhalit možná 

rizika a následně tak minimalizovat i pracovní úrazy, ke kterým může dojít v prostoru 

staveniště vlivem těchto nepříznivých okolností. 

 

Tento projekt není individuální jen tím, že se realizuje na jednom rozsáhlem staveništi, ale na 

tomto projektu se bude podílet více zadavatelů stavebních prací a o to více zhotovitelů stavby. 

Každý z těchto účastníku přistupuje k BOZP jinak a to by mohlo znamenat v takovém 

rozsahu stavby nesystematičnost. Proto bylo vypracování hlavního plánu BOZP, kde se 

stanovily pro všechny účastníky stejná pravidla. Tyto pravidla nejsou jen požadavky na 

evidenci osob, ale také na Dopravně – provozní řád, Organizační opatření k zabezpečení               

a ochraně zdrav a životů zaměstnanců a majetku při vzniku MU a podobně, jelikož 

provázanost všech staveb na tomto jednou staveništi je velice úzká. Pro naplnění cíle 

diplomové práci jsem blíže popsat zavedení a využití elektronické evidence osob. 

 

5.1 Právní požadavky na evidenci osob 

Hlavní myšlenkou systému ostrahy a elektronické evidence osob je splnit požadavky právních 

přepisů, které jsou kladeny na zhotovitele stavby a to jak na zabezpečení vstupu proti 

nepovolaným osobám, tak vést přesnou a konkrétní evidenci všech zhotovitelů a jejich 

zaměstnanců a jiných fyzických osob, které se budou účastnit výstavby na tomto staveništi. 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), kde je stanovena povinnost 

v § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, jenž v odstavci (1) 

říká: že zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
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výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 

pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Dále v odstavci (2) zaměstnavatel je povinen 

dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při 

přípravě projektu a realizaci stavby, kde je kromě jiného stanoveno pod písmenem          

o) povinnost zaměstnavatele k vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších 

fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 

 

� Dále v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a to v Příloze č.1 obecné 

požadavky část I. Požadavky na zajištění staveniště která říká, že stavby, pracoviště a 

zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení určitých zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory              

a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit,  

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 

se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 

mezilehlé střední tyče. S ohledem na místní a provozní podmínky může být 

toto ohrazení nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části ITL, bodu 2. k 

tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 

provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 

střežením. 

 

� Dále ve Vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb je v příloze č. 5, kde jsou  

stanoveny náležitosti  a způsob vedení stavebního deníku, v části B. popsány záznamy 

ve stavebním deníku v odstavci č. 1. Pravidelné denní záznamy obsahují - jména                 

a příjmení osob pracujících na staveništi, 
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5.2 Možné riziko – ohrožení staveniště 

Možné ohrožení při realizaci stavebních prací se odvíjí od samotného charakteru stavby spolu 

s jejím místem realizace (v zastavěné oblasti, výstavba na zelené louce, apod.).  

Při nedodržení požadavků právních předpisů a zejména neohrazení staveniště vhodným 

oplocení, nebo použití nevhodného oplocení nám vzniká několik možných rizik z tohoto 

plynoucích: 

� Vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby (např. hrající si děti; osob, které 

vyhledávají volně přístupné stavby pro své adrenalinové hazardní sporty;  

sebevrahové, kteří vyhledávají nezabezpečené výškové budovy; apod.). Tyto osoby 

jsou pak vystaveny všem rizikům, které vyplývají z výkonu stavební činnosti a rizik 

na staveništi.  

� Pokud není nebo je nevhodným způsobem staveniště ohrazeno zvyšuje se nám riziko 

vstupu fyzických osob, kteří na stavbě pracují, ale neprošli vstupním školení BOZP          

a riziko vzniku pracovního úrazu je v souvislosti s tímto mnohem vyšší než                         

u fyzických osob proškolených. Je podstatné upozornit na to, že neoprávněným 

vstupem fyzických osob nejsou ohrožení jen oni sami, ale i další fyzické osoby, které 

se v danou dobu nacházejí na staveništi nebo společném pracovišti. 

� Pokud je stavba zabezpečena a není fyzicky hlídaná po celém jejím perimetru, může 

docházet k opakovaným neoprávněným vstupům a to jak přes hlavní vstupy, tak i přes 

jakoukoliv narušenou část zabezpečení staveniště a následným krádežím – 

ekonomickým dopadům.  

� Apod.  

 

5.3 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana staveniště je řešena vždy individuálně dle požadavků stavby. Kde tyto 

požadavky jsou na strážní službu kladeny strukturovaně dle harmonogramu a vývoje stavby. 

Pochůzky podél obvodu staveniště patří k denní náplni strážní služby, kde tato činnost je 

vykonávaná dle požadavků na volený systém kontrol. Tyto kontroly jsou zaznamenávaný do 

knihy kontrol, kde jsou zapisovány všechny porušení nebo nedostatky na obvodu staveniště            
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a hlášeny na vedení stavby k odstranění. Při následné kontrole a odstranění předešlých závad 

se učiní zápis. 

Noční pochůzky jsou prováděny se psem. Pokud se trasa obchůzky stanoví přes objekt, tak 

musí být předem stanovena a strážní služba se musí denně seznamovat s terénem, jelikož se 

stavba stále vyvíjí. Pokud ostraha během obchůzky změní trasu nebo zjistí něco podezřelého, 

tak to musí prve ohlásit a až následně přijmout další opatření. Pochůzky po areálu se dají řešit 

pomocí čipovacích stanic, na které se strážní služba v průběhu obchůzky musí v určitých 

časových intervalech hlásit. 

 

5.4 Výkon strážní služby 

Z celkového hodnocení analýz rizik musíme navrhnout opatření, která sníží možný výskyt 

(pravděpodobnost) rizika jelikož jeho celková eliminace není možná. V našem případě se 

zaměříme na režimovou a technickou ochranu staveniště. 

Povinnosti strážní služby: 

� zřizuje jednotlivá stanoviště obsazená dostatečným počtem strážných pracující ve 

směnném provozu, 

� zajišťuje jejich kontrolu výkonu činnosti, popř. navrhuje jejich změny, 

� zabezpečuje dostatečné technické a materiální vybavení pro výkon služby, 

� spolupracuje s vedením stavby a předkládá jim měsíční výkaz práce, 

� dohlíží nad dodržováním denního řádu v rámci hlídací služby. 

 

Výkon a povinnosti strážní služby na vrátnicích: 

� výkon služby je rozdělen na celodenní dvousměnný provoz (tzv. kolotoč) 

s minimálním počtem dvou zaměstnanců pracujících na hlavní bráně – vstup na 

staveniště, 

� směna začíná v 6:00 a končí ve 18:00, 

� zabránění neoprávněného vstupu a vjezdu neoprávněných fyzických osoby a vozidel, 

� zabránění vzniku krádeží, zneužití, poškození nebo ztrátě či zničení majetku, 

� zabránění neoprávněnému vnášení, vynášení, vývozu majetku, předmětu a materiálu, 

� namátkové kontroly osob vstupujících na staveniště dechovou zkoušku na alkohol či 

drog, popř. osobní kontrola, 

� vyřizování písemného vstupu do areálu staveniště pro návštěvy, 



54 

 

� provádění základního proškolování návštěv při vstupu, 

� obsluhuje základní telefonní seznam a řídí se zásadami stanovenými v hlavním plánu, 

� strážní služba vydává a spolupracuje se pro složky IZS při MU, předávání mapy 

objektů a cest, Dokumentaci pro zdolávání požáru apod. 

 

Výkon a povinnosti pochůzkové strážní služby: 

� pochůzkovou službu zajišťují min. dvě osoby ve dvousměnném provozu, ale vše se 

odvíjí od charakteru a velikosti stavby, realizované fáze dle harmonogramu stavby, 

� hlídací prostor je vymezen do sektorů s několika kontrolními stanovišti, na kterých se 

musí strážní v přesně stanoveném čase hlásit veliteli směny nebo dispečinku, 

� zodpovídají za celkovou perimetrickou ochranu objektu a zajišťují kontrolu a svoz 

nežádoucích osob, 

� hlásí jakékoliv poruchy na elektrických zabezpečovacích systémech (kamery) či 

poškození plotu, 

� zúčastňují se pravidelných školení zaměstnanců ostrahy staveniště. 

 

Zásady vstupu osob a vjezdu motorových vozidel do areálu staveniště: 

�  vstup a vjezd je povolen pouze osobám s ID. kartou:  

a) Trvalá 

b) Dočasná 

c) Návštěvní 

� kontrola mobilní techniky je prováděna ostrahou pomocí zrcadel či jiných technických 

prostředků mající ve výbavě se provádí pouze namátkově nebo na výzvu objednatele, 

� kontrola osob je prováděna v prostorech hlavní brány nebo na dalších pracovištích, 

která byla označena jako vstupní místa do areálu staveniště, 

� parkování motorových vozidel v areálu staveniště je povoleno pouze s povolením 

hlavního stavbyvedoucího, projektového managera nebo koordinátora. Toto povolení 

vystavují pracovníci ostrahy na hlavní bráně, 

� vstup osobám na jízdních kolech je zakázán, 

� osoby vstupující do areálu staveniště s tzv. dočasným povolením, musí uvést do 

dokumentace prostory, ve kterých se bude zdržovat, datum, čas, předpokládaná 
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činnost. Při odchodu z těchto prostor si nechá od vedoucího daných prostor potvrdit 

dočasné povolení, že se zdržoval v prostorech uvedených v dočasném povolení, 

� osoby vstupující do areálu staveniště s tzv. s návštěvním povolením, může do prostoru 

staveniště vstoupit pouze s doprovodem. 

 

Technická ochranné prvky: 

� perimetrickou ochranu (plot), tvoří po celém obvodu staveniště mobilní nebo 

stacionární oplocení o min. výšce 1,8m, 

� osvětlení je provedeno na všech přístupových cestách a na hlavních koridorech, které 

jsou označeny jako únikové cesty (včetně ochranného plotu), 

� vstup do areálu je přes tzv. hlavní brána, která je opatřena kamerovým systémem, data 

jsou svedeny do hlavní vrátnice (možnost přesunu pomoci internetu a udělení přístupu 

vybraným osobám). 

 

5.5 Systém ostrahy evidence osob na stavbách 

Podstatou systému je přesné evidování vstupu a výstupu osob a zabránění vstupu 

nepovolaných osob do prostoru stavby. Systém sebou přináší řadu pozitivních efektů. 

Nesporným kladem je možnost okamžité reakce na vzniklou potřebu stavby. Aby mohlo být 

tohoto využíváno je podmínkou dostatečné materiálně-technické vybavení vrátnice, ve které 

musí být umístěna vhodná výpočetní technika. To pak přináší možnost získat okamžitou 

informaci o osobách v prostoru stavby bez jakéhokoliv prostředníka tj. bez informačních 

šumů. Tyto údaje se mohou využívat při mimořádných událostech, kde výstupy lze ihned 

použít při zásahu hasičů nebo podobně. Dále tyto údaje poskytují tolik potřebné informace 

strážní službě, která zjistí, zda po ukončení prací v daný den se někdo nachází na staveništi               

a může, tak na tuto vzniknu situaci neprodleně reagovat. 

 

Systém má být přínosem a ulehčením práce vedení stavby a ne přítěží. Celý tento systém byl 

přizpůsoben na podmínky a požadavky této stavby. Systém elektronické evidence se dá využít 

nejen pro kontrolu a přehled o zhotovitelích jejich zaměstnancích a jiných fyzických osobách, 

ale především k zabránění vstupu nepovolaným osobám a to jak z široké veřejnosti, tak 

především z řad jednotlivých zaměstnanců. Tento systém funguje jako preventivní opatření 

k zajištění bezpečnosti na stavbě. Kde jsou striktně dány přesné požadavky na držitele karty 
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(odborná a zdravotní způsobilost, školení BOZP, proškolení o místních podmínkách, atd.). 

Těmito organizačními opatřeními se dá předcházet rizikům a minimalizovat značné procento 

úrazovosti na stavbách. 

 

5.6 Projekční řešení 

Pro zajištění funkčnosti systému je nutno splnění řady podmínek a kriterií, které budou 

prostředkem pro dosažení stanoveného cíle. Každé osobě je po splnění požadavků kladených 

systémem přidělena elektronická evidenční karta. 

 

Celý systém by měl být řešen už v projekční části. Projekční řešení je závislé na typu stavby                   

a na realizaci celého díla. Každá stavby je v něčem specifika a podmínky na její zabezpečení 

se  vždy liší. Vstupy a příjezdové cesty na staveniště musí být odborně řešeny, tak aby se už 

při žádosti o stavební povolení mohli zadat požadavky na vstupy, vjezdy a to jak co do jejich 

počtu tak na jejich umístění. Řada vstupů a vjezdů jsou při realizaci zcela nesmyslně 

rozmístěny a stavbě spíš přitíží, než pomohou. Počty a rozmístnění jednotlivých vstupů musí 

být řešeny a umístěny, tak aby se předešlo nadměrné kumulaci lidí vstupujících na stavbu, což 

by mělo za následek zmatek a při vzniku mimořádné události paniku – nežádoucí jev. Vstupy 

a vjezdy musí být odborně uspořádaný a to nejen z důvodů výše uvedené bezpečnostní                  

a přehlednosti, ale rovněž aby se jednoznačně oddělil vstup pro pěší a pro a vjezd vozidel. 

Dále už v této fázi by mělo být řešeno možné riziko vzniku křížení cest a to jak pracovníků           

a vozidel vstupujících na staveniště, ale i široké veřejnosti. Musí být určena délka 

přístupových cest před vstupy na staveniště, tak aby se předešlo nadměrné kumulaci osob              

a možným rizikům vzniku úrazu.  V této fázi by se mělo na základě požadavků stavby                      

a příslušných plánu BOZP vytvořit takzvané vyhrazené bezpečnostní prostory, do kterých dle 

charakterů stavby budou mít přístup jak neproškolené osoby (zařízení staveniště), tak i osoby 

proškolené, které se v této zóně připravují na výkon své činnosti (šatny, umyvárny, sklady, 

apod.).   

 

K vhodné realizaci návrhu řešení je nutno zvolit správný typ objektu vrátnice, která by měla 

být mobilní s vhodným materiálně-technickým zabezpečením, čímž je myšleno dostatečné 

hardwarové a softwarové vybavení spolu s internetovým připojením a pevnou telefonní 

linkou či mobilním telefonem. Podstatné je rovněž vhodné umístění samotné vrátnice a její 
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orientace v prostoru stavby. Vstupní dveře se nacházejí před prostorem samotné stavby, okna 

musí být umístěná na všechny strany, tak aby mohla být permanentně prováděna vizuální 

kontrola daného prostoru.  

 

Personální zabezpečení bude vycházet z rozsahu stavby a s tímto souvisejícího množství osob 

potřebných při výkonu stavebních prací. S tímto rovněž souvisí počet potřebných čtecích 

zařízení či turniketů.  

 

Při rozhodnutí o volbě mezi čtecím zařízením nebo turniketem bereme v potaz, že personál 

v osobě nese faktor lidského selhání, tj: 

- volba pro čtecí zařízení sebou nese zvýšený nárok na personální zajištění (minimálně 2 

os. na jedné směně), 

- volba pro turniket, nižší nároky na personální zajištění. (minimálně 1 os. na jedné 

směně). 

 

Další personální zabezpečení záleží na charakteru a zdolávaní provozních špiček personálu. 

Provozní špičky můžeme rozdělit na špičkové dny – zpravidla pondělky, středy a pátky. Dále 

můžeme stanovit špičkové hodiny – jsou to časy v průběhu dne kde je daný systém nejvíce 

zatěžován. Obvykle je to jak v ranních tak odpoledních hodinách podle povolené pracovní 

doby na staveništi.  

 

Vhodným doplňkem systému je umístění kamery, a to jak na část pro pěší vstup, tak na část 

pro vjezd vozidel, která zefektivní proces kontroly. Dále vjezdy na staveniště musí být 

vybaveny bránou pro pevné uzavření celého obvodu staveniště a pro pracovní provoz musí 

být vybaveny elektronickými závorami. Tyto závory musí být navrhnuty tak, aby byl vyřešen 

obousměrný provoz. Řidič si může závoru zvednout pouze tehdy, je-li držitelem oprávnění 

pro vjezd a je-li na jeho čipové kartě navolen kód nejen pro vstup, ale i pro vjezd vozem do 

areálu stavby, což znamená, že osoba kromě klasického školení pro vstup prošla i seznámení 

dopravně provozním řádem. 

 

Na zajištění funkčnosti systému při vstupu osob na stavbu má vliv, zda je tento proces 

zajišťován manuálně, poloautomaticky či automaticky a na charakter osob vstupujících na 
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staveniště (velké stavební firmy, malé stavení firmy, OSVČ, zásobovací firmy, servisní firmy, 

firmy provádějící dozor, apod.). Rychlost celého průběhu systému při vstupu je ovlivněna tím, 

zda se jedná o první vstup nebo pravidelný vstupy či vstupy návštěv. 

 

Každá stavba by měla stanovit své bezpečnostní a stavební prvky, které by využívala 

k vytvoření bezpečnostních zón nejen viditelného označení, ale i stavebních zařízení. Kde 

podle typů zóny mají na příslušné staveniště přístup jen proškolené a seznámené osoby.  

 

5.7 Požadavky na evidenci vstupů 

Obr. č. 13 

Vzor identifika ční karty 

 

Vstup do areálu staveniště Nová Karolina Ostrava I. Etapa bude umožněn pouze osobám se 

vstupní identifikační kartou , která bude vydaná na základě souhlasu investora zastoupeného 

koordinátorem BOZP. Identifikační karta musí být bezkontaktní, nepřenosná a její barevný 

podklad musí být barevně rozlišen podle investorů (hlavních staveb) např.: 

� bílá- investor, TDI, koordinátor BOZP (přístup celý areál) 

� modrá – MVCR5 

� žlutá – NKRD 

� zelená – NKOD 

� fialová – NKSCD 

� šedá – třetí strany 
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� Pěší budou jednotlivě vstupovat do areálu stavby přes vrátnici, kde přiloží kartu ke 

čtecímu zařízení a tím budou zaevidováni do denní evidence. Při odchodu se opět 

přiloží čipová karta na čtecí zařízení a dojde k ukončení evidence. Přihlašování                  

a odhlašování musí probíhat při jakémkoliv opuštění areálu stavby. 

 

� Vjezd motorových vozidel do areálu staveniště bude povolovat pouze příslušný hlavní 

stavbyvedoucí na daném projektu. Řidič musí přiložit kartu ke čtecímu zařízení a tím 

bude zaevidován do denní evidence. Při odjezdu musí opět přiložit čipovou kartu na 

čtecí zařízení. Přihlašování a odhlašování musí probíhat při jakémkoliv opuštění areálu 

stavby.  

 

� Denní evidence se musí uchovávat jako příloha ke stavebním deníkům. Na konci 

pracovního dne bude denní záznam vytištěn, ověřen a předán hlavnímu 

stavbyvedoucímu nejpozději druhý den.  

Výpis bude následující: 

� příslušný investor (6 samostatných výpisů), 

� názvy jednotlivých firem a jmenný výpis jejich pracovníků, dále uvedení 

návštěv pro konkrétní firmu (pro konkrétního investora, …). Jedná se            

o osoby, které byly v daný den přítomny na staveništi, 

� uvedení času příchodu a odchodu ze stavby, 

� celkový součet pracovníků firmy za daný den na stavbě, 

� celkový součet všech pracovníku na stavbě za příslušný den. 

 

5.7.1 Podmínky pro udělení identifikační karty 

Tyto podmínky musí být splněny, každým zhotovitelem stavby nebo jinou fyzickou osobou 

(stavebním podnikatelem) dále jinými osobami podílejících se na výstavbě. Daný zhotovitel 

pověří zodpovědného vedoucího zaměstnance, který předloží koordinátorovi BOZP: 

� povolení od hlavního stavbyvedoucího k výkonu práce na staveništi, popřípadě souhlas 

hlavního projekt managera stavby, 

� předložení identifikačních údajů firmy, 

� vyplněný formulář základních informací, 
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� jmenný seznam pracovníku a předložení jejich školení z BOZP a PO, 

� předložení rizik, technologických postupů a dalších dokumentů a požadavků dané firmy, 

které jsou vyžadovány a uvedeny v Požadavkách na BOZP a PO na zhotovitele a jiné 

fyzické osoby. 

 

Zodpovědný vedoucí zaměstnanec bude koordinátorem BOZP seznámen s Plánem BOZP, 

s riziky jiných firem podílejících se na výstavbě a s místními podmínkami. Vedoucí 

zaměstnanec je poté povinni prokazatelně obeznámit všechny sobě podřízené zaměstnance, 

kteří se budou fyzicky podílet na výstavbě nebo se budou nacházet v areálu stavby s: 

� plánem BOZP, 

� s riziky jiných firem podílejících se na výstavbě, 

� obeznámení s místními podmínkami na staveništi, 

� a dalšími podmínkami, které vyplývají ze zajištění BOZP a koordinace. 

 

Zápis o prokazatelném obeznámení svých podřízených musí předložit koordinátorovi BOZP, 

který bude originál zápisu uchovávat po dobu realizace stavby. Na základě kopie 

s potvrzením od koordinátora BOZP  bude moci strážní služba vystavit vstupní identifikační 

kartu.  

5.7.2 Postup pro vydání identifikační karty 

� Předložení seznamu osob, které byli vedoucím pracovníkem proškoleni a tento dokument 

byl schválen koordinátorem BOZP a podepsán. 

� Vyfotografování pracovníku. 

� Zaplacení poplatku za identifikační kartu. 

 

 Popis:  

Varianta – A:  

splnění všech výše uvedených podmínek a vyčkání na vydání identifikační karty. 

Pokud dojde ke ztrátě identifikační karty nebo k jejímu znehodnocení je majitel této 

karty neprodleně povinen požádat o její znovu vyhotovení a uhradit ji v plné výši 

poplatku za identifikační kartu.  
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Varianta – B:  

splnění všech výše uvedených podmínek a vystavení DOČASNÉ identifikační karty 

s platností maximálně pěti pracovních dnů. Po uplynutí lhůty je pracovník povinen si 

vyzvednout identifikační kartu. Pokud tak neučiní, bude mu zabráněno ke vstupu na 

staveniště a propadne mu zaplacený poplatek. Pokud dojde ke ztrátě karty popřípadě 

k jejímu znehodnocení je majitel této karty neprodleně povinen požádat o její znovu 

vyhotovení a uhradit ji v plné výši poplatku za identifikační kartu. 

 

5.7.3 Povolení vstupu návštěv 

� Povolení se vystavuje pouze na jeden pracovní den. 

� Podepsání BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ A UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY. 

� Vstup je povolen pouze za doprovodu některého z vedoucích pracovníků trvale 

přítomných na stavbě. 

� Zaplacení vratné zálohy za identifikační kartu. Pokud dojde ke ztrátě identifikační karty 

nebo k jejímu znehodnocení tak záloha propadá. 

 

5.7.4 Povolení k jednorázovému vjezdu 

� Povolení se vystavuje pouze na jeden pracovní den. 

� Podepsání BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ A UPOZORNĚNÍ. 

� Obeznámení s DOPRAVNĚ PROVOZNÍM ŘÁDEM. 

� Vjezd povoluje pouze hlavním stavbyvedoucím hlavního zhotovitele. 

� Pokud se bude jednat o vozidlo nebo stroj, k jehož užívání musí byt jiný doklad než 

řidičský průkaz, musí být tento doklad předložit ke kontrole. Tyto záležitosti se budou 

týkat vozidel a strojů, které využívá ke své hlavní činnosti hydraulické nebo jiné zařízení 

a na jejíž používání musí byt vystaveny zvláštní doklady nebo spadají do skupiny 

vyhrazených technických zařízení.  

 

Například, bude-li se jednat o autojeřáb, autoswing (pumpa), nákladní vůz z hydraulickou 

rukou nebo jiná zařízení, která by svou činností mohla narušit bezpečnostní pásma 

stacionárních jeřábů a pro jejíž činnost musí být vyhotoven systém bezpečné práce.  

Osoba provozující tento dopravní prostředek nebo stroj předložit potřebné dokumenty, 
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které ji opravňují tento stroj užívat a dále předloží dokumenty, které prokážou, že dané 

zařízení je v perfektním stavu.  

 

Požadované dokumenty: např. Auto jeřáb  -     jeřábnický a vazačský průkaz obsluhy, 

- revizi zdvihacího zařízení, 

- deník zdvihacího zařízení, 

- revizi vazačských prostředků, 

- systém bezpečné práce pod jeřábem. 

� Pokud tyto dokumenty nebudou předloženy nebo budou neplatné, bude danému zařízení 

a jeho obsluze zamezen vjezd do areálu staveniště. 

 

� V případě, že by se v areálu staveniště nacházelo zařízení, které by mělo propadlé 

požadované dokumenty, nemělo by povolení k vjezdu nebo povolení k součinnosti se 

stacionárními jeřáby. Bude toto zařízení i s obsluhou vypovězeno ze stavby                        

a provozovateli vystavena pokuta. 

 

� Řidič musí nechat podrobit vozidlo kontrole (náklad, zabránění krádežím, ověření 

technického stavu vozidla). Musí vyplnit formulář pro dovoz a odvoz materiálu. 

 

� Zaplacení zálohy za identifikační kartu. Pokud dojde ke ztrátě identifikační karty nebo 

k jejímu znehodnocení tak záloha propadá. 

5.7.5 Povolení k vjezdu 

� Splnit podmínky pro udělení a vydaní identifikační karty.  

 

� Obeznámení s DOPRAVNĚ PROVOZNÍM ŘÁDEM. 

 

� Vjezd povoluje pouze hlavním stavbyvedoucím hlavního zhotovitele. 

 

� Pokud se bude jednat o vozidlo nebo stroj, k jehož užívání musí byt jiný doklad než 

řidičský průkaz, musí být tento doklad předložit ke kontrole. Tyto záležitosti se budou 

týkat vozidel a strojů, které využívá ke své hlavní činnosti hydraulické nebo jiné zařízení 
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a na jejíž používání musí byt vystaveny zvláštní doklady nebo spadají do skupiny 

vyhrazených technických zařízení.  

 

Například, bude-li se jednat o autojeřáb, autoswing (pumpa), nákladní vůz z hydraulickou 

rukou nebo jiná zařízení, která by svou činností mohla narušit bezpečnostní pásma 

stacionárních jeřábů a pro jejíž činnost musí být vyhotoven systém bezpečné práce.  

Osoba provozující tento dopravní prostředek nebo stroj předložit potřebné dokumenty, 

které ji opravňují tento stroj užívat a dále předloží dokumenty, které prokážou, že dané 

zařízení je v perfektním stavu.  

Požadované dokumenty: např. Auto jeřáb  -   jeřábnický a vazačský průkaz obsluhy, 

- revizi zdvihacího zařízení, 

- deník zdvihacího zařízení, 

- revizi vazačských prostředků, 

- systém bezpečné práce pod jeřábem. 

� Pokud tyto dokumenty nebudou předloženy nebo budou neplatné, bude danému zařízení 

a jeho obsluze zamezen vjezd do areálu staveniště. 

 

� V případě, že by se v areálu staveniště nacházelo zařízení, které by mělo propadlé 

požadované dokumenty, nemělo by povolení k vjezdu nebo povolení k součinnosti se 

stacionárními jeřáby. Bude toto zařízení i s obsluhou vypovězeno ze stavby a 

provozovateli vystavena pokuta. 

 

� Podrobit se kontrole vozidla, vyplnit formulář pro dovoz a odvoz materiálu. 

 

� Zaplacení poplatku za jednu identifikační kartu a popřípadě vratnou. Pokud dojde ke 

ztrátě identifikační karty nebo k jejímu znehodnocení celkový poplatek propadá. 
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5.7.6 Volný vjezd 

� Je povolen pouze vozům HZS nebo rychlé záchranné službě. 

5.7.7 Nařízení 

� Každý pracovník na staveništi je povinen na výzvu oprávněné osoby (investora, 

projektového managera, TDI, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího, příslušného mistra) 

předložit identifikační kartu, podrobit se kontrole a jejich následným nařízení.  

 

5.7.8 Je zakázáno 

� Vstupovat do areálu staveniště mimo vyhrazené vstupy a bez identifikační karty. 

� Vstup do areálu mimo vyhrazené vstupy. 

� Pohyb po areálu bez identifikační karty. 

� Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

� Úmyslně poškozovat nebo znehodnocovat identifikační kartu.  

� Propůjčování nebo zaměňovaní ID kartu. 

 

5.7.9 Odebrání karty a zamezení vstupu 

� Opakované porušovaní výše uvedených zákazů. 

� Hrubé porušování BOZP a PO. 

� Fyzické útoky a jiné porušování kázně a pořádku na staveništi. 
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Závěr  
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí na staveništích a s tím související vysoká úrazovost                  

a vysoké počty smrtelných úrazů jsou stále aktuálním tématem a problémem nejen v České 

republice, ale i v jiných zemích světa. Toto je velmi zásadní problematikou každé vyspělé 

společnosti.  V souvislosti s tímto byl vydán v České republice zákon č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovní vztah (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Vlivem tohoto zákona se dostal do podvědomí českého stavitelství pojem koordinátor BOZP. 

 

Cílem diplomové práce bylo posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě Nová 

Karolina Ostrava právě z pohledu koordinátora stavby. Při naplnění daného cíle byla 

diplomová práce detailně zaměřena na jednu z mnoha povinností koordinátora BOZP, kterou 

je kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. V návaznosti na toto bylo navrženo řešení, 

které je vhodné aplikovat zejména při realizaci velkých staveb. Řešením je zavedení 

elektronické evidence osob, která se ve svém důsledku může stát preventivním nástrojem pro 

minimalizaci rizik na staveništi a s tím související pracovní úrazovost.   

 

Dá se konstatovat, že ve většině případů je důvodem nežádoucí události neodpovědné jednání 

jednotlivce. Tento systém nám tedy zpřehlední, kdo se v danou chvíli na stavbě vyskytuje, 

zdali je to osoba znalá základu BOZP, zdravotně způsobilá, kvalifikovaná pro výkon své 

funkce, seznámena s technologickým postupem, s riziky, s místními podmínkami a především 

s plánem BOZP. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by se neměla stát rigidní, ale je třeba stále hledat stále 

další efektivní postupy a metody, které pomohou zamezit vzniku nežádoucích událostí, 

s mnohdy tragickými následky.  
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Seznam použitých zkratek 

 

Atd.  A tak dále 

Apod.  A podobně 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Č.  Číslo 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EU  Evropská unie 

Fa  Firma 

FTA   Analýza stromem poruch 

ID   Identifikační karta 

KD   Kontrolní den 

MU   Mimořádná událost 

OIP  Oblastní inspektorát práce 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

PO        Požární ochrana 

SRA  Security restrict area 

Sb.   Sbírka zákonů 
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