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Anotace 
 
VINŠ, S.: Manuál BOZP stavebních prací. Ostrava: VŠB-TÚ, 2012. 36 stran. 
 
 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat manuál stavebních prácí v souladu 

s platnou legislativou na stavbu Konzervatoř Teplice – rekonstrukce zadního traktu 

budovy, dostavba zázemí a úpravy dvora. V práci jsem zhodnotil rozsah stavebních prací a 

vytipoval jsem možná rizika ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Na základě 

zjištěných výsledků jsem zpracoval tento manuál a navrhl technická a organizační opatření. 

Organizaci jsem doporučil využití toho manuálu v praxi, a tím zlepšení podmínek BOZP.  
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Annotation 
 
VINŠ, S.: OSH Manual of construction activities. Ostrava: VŠB-TÚ, 2012. 36 s. 
 
 

The aim of my thesis was to develop a manual construction work in accordance 

with applicable legislation for the construction of the Conservatory of Teplice - 

reconstruction of the rear of the building, completion of facilities and reconstruction of the 

yard. In my thesis I have reviewed the range of all works and I identified possible risks to 

health and safety of employees. Based on these results I have compiled this manual, and 

proposed technical and organizational measures. I have recommended the organization to 

use the manual in practice and thereby improve the health and safety conditions. 

 

Keywords: coordinator, risk, building sites, occupational health and safety plan, a source of 
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1. Úvod 
 
 

Ve své práci jsem se zaměřil na zpracování manuálu BOZP stavebních prací a jeho 

aplikaci na konkrétní stavbu. Při práci na staveništích a plnění jednotlivých stavebních 

prací dochází ke zvýšenému ohrožení pracovníků a tím k velké pravděpodobnosti vzniku 

pracovních úrazů či jiných onemocnění. V reálném životě se obvykle setkáváme 

s porušováním bezpečnostní předpisů, ať už se jedná o finanční stránku věci 

dodavatelských firem, které neochotně vynakládají finanční prostředky na oblast BOZP, 

nebo pouhé lhostejnosti daných pracovníků při konkrétním pracovním postupu. Dalším 

problémem pracovních úrazů je nedostatečná kvalifikace zaměstnanců, kdy na stavbě již 

z malé části pracují zaměstnanci, kteří mají stavební nebo technické vzdělání. V práci se 

zabývám analýzou a vytipováním jednotlivých rizik, jejich odstraněním a navržením 

technických a organizačních opatření. Po zhodnocení rozsahu stavebních prací jsem 

vypracoval manuál pracovních postupů s ohledem na složitost a dané podmínky staveniště.  
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2. Přehled právních předpisů 
 

Základním podkladem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců 

v pracovním procesu je Zákon č. 262/2006 Sb., - zákoník práce v platném znění. Vzhledem 

k různorodosti pracovních procesů se upravuje dalšími předpisy, týkajícími se daného 

pracoviště, jeho rizikovosti a složitosti pracovního procesu. Níže jsem uvedl přehled 

právních předpisů, které se dotýkají činností na staveništi „Konzervatoř Teplice – 

rekonstrukce zadního traktu budovy, dostavba zázemí a úpravy dvora“. 

 
 

- Zákon č. 262/2006 Sb., - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

- 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 a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Zákon č. 133/1985 Sb., - v platném znění, o požární ochraně 

- Zákon č. 258/2000 Sb., - o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění – kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků  

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví vzhled a 

umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., - o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
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- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., - kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

- Vyhláška č. 499/2009 Sb., - o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., - o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

( vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., - o požární prevenci 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., - v platném znění , kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení 

- ČSN 73 3050 – Zemní práce 

 
 
2. Statistika pracovní úrazovosti ve stavebnictví v ČR  
 

Stavebnictví je rozsáhlým oborem, který skýtá řadu činností se zvýšenou mírou 

rizika ohrožení zdraví. V politice firmy by měl být kladen řádný důraz na BOZP, neboť 

zajištěním bezpečnosti při práci firma snižuje finanční náklady spojené s úrazy, zvyšuje 

pracovní pohodu svých zaměstnanců a všeobecně tak směřuje ke zvýšení prosperity firmy. 

V praxi se však pravidelně setkáváme s porušováním bezpečnostních pravidel. 

Nejčastějším důvodem této skutečnosti je finanční stránka věci. Vedení firem, především 

menších a středních, mnohdy neochotně vynakládá finanční prostředky na BOZP. 

Neuvědomují si však, že tyto náklady jsou v závěru mnohokrát menší než náklady spojené 

s řešením pracovních úrazů a sankcí. Proto je i dle statistik míra úrazovosti vyjádřená v 

počtech úrazů za rok na jednoho pracovníka větší u malých a středních firem, nežli u firem 

velkých. Alarmujícími čísly jsou počty pracovních úrazů  včetně  úrazů s následkem smrti, 

které řadí stavebnictví mezi nejrizikovější odvětví a tato statistika je v posledních třech 

letech rok od roku stále méně příznivá. Podíl smrtelných úrazů v jednotlivých odvětvích za 

rok 2010 je zobrazen na obrázku 1. [6] 
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Obr. č. 1 – Pracovní úrazovost ve stavebnictví v ČR, zdroj: www.bozpinfo.cz  

 

 
3. Předvýrobní příprava staveb 
 

Již ve fázi předvýrobní přípravy staveb, při zpracování projektové dokumentace, 

musíme řešit otázky týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Projektová 

dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. V souhrnné technické zprávě musí být uvedeno zajištění ochrany zdraví a 

bezpečnosti práce. Stanovení podmínek při realizaci díla z hlediska bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví, případný plán BOZP, pokud je požadován z hlediska zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, je uvedeno v technické zprávě.  
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4. Plán BOZP 
 

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") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu 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] 

 
4.1 Povinnost zpracování plánu 
 
Povinnost zpracovat plán BOZP nastává v případech, které uvádí zákon [1] a dále: 
 

a) když doba stavebních prací bude delší než 1 měsíc, ve kterém budou 

vykonávané stavební práce, na kterých bude pracovat 20 a více zaměstnanců 

déle než 1 pracovní den 

b) když rozsah stavebních prací během realizace přesáhne dobu 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu osobu 

 
4.2 Kontrola a aktualizace plánu 
 

Kontrolu a aktualizaci plánu na staveništi provádí koordinátor v kooperaci se 

zhotovitelem stavby. Koordinátor upravuje plán tak, aby vyhovoval co nejlépe podmínkám 

dané stavby, aby upozorňoval na rizika, která se na stavbě nachází a informoval o 

postupech jednotlivých prací tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví ostatních 

zaměstnanců. Aktualizace plánu se bude provádět vždy při změnách, a také při přechodu 

mezi fázemi v průběhu realizace. Všechny změny na staveništi nebo časové posuny 

v harmonogramu stavby se musí do plánu BOZP neodkladně zapracovat. Povinností 

subdodavatelů na staveništi Konzervatoř Teplice – REKO zadního traktu budovy, dostavba 

zázemí a úpravy dvora je bez zbytečného odkladu hlásit zjištěné skutečnosti (nástup 

nových pracovníků, zjištění nových rizik apod.). O zjištěných skutečnostech bude 

informován koordinátor BOZP na kontrolním dnu popř. elektronickou poštou. Plán BOZP 

musí být odsouhlasen a podepsán všemi  zhotoviteli [2].    
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5. Koordinátor 
 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 

provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 

staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 

předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 

koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor 

nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.[1] 

 

5.1 Povinnosti koordinátora během přípravy stavby    
 

a) informovat zadavatele o předpisech, vztahující se k danému projektu, a předat 

mu je v dostatečném časovém předstihu před vlastní realizací;  

b) informovat zadavatele o možných rizicích na dané stavbě, které by byly 

v rozporu  s bezpečností práce a ochranou zdraví; 

c) zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích; 

d) provádět další činnosti stanovené prováděcím předpisem; 

e) informovat a poskytovat informace o technologickém postupu, organizačním a 

technickém opatření při jednotlivých pracovních činnostech jako jsou např. 

bourací práce, práce ve výškách, práce nad sebou atd.; 

f) zabezpečit, aby se plán dostal ke všem zhotovitelům nebo poddodavatelům, 

kteří jsou známi a kteří budou na projektu spolupracovat, a zajistit, aby byl 

všemi odsouhlasen a podepsán. 

 
5.2 Povinnosti koordinátora během realizace stavby 
 

a) kontroluje a aktualizuje v kooperaci se zhotovitelem plán bezpečnosti stavby; 

b) kontroluje dodržování podmínek BOZP a ochrany zdraví na staveništi; 

c) kontroluje zabezpečení obvodu stavby tak, aby se zamezilo vstup nepovolaným 

osobám; 

d) navrhuje termíny kontrolních dnů; 

e) koordinuje práce, při které spolupracuje současně více zhotovitelů s cílem 

zabránit poškození zdraví, úrazů a jiných nemocí; 

f) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem [1]. 
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6. Zadavatel 
 
6.1 Povinnosti zadavatele 
 

a) základní povinností zadavatele, pokud na vymezeném staveništi působí 

zaměstnanci  více než jednoho zhotovitele, a v případech, které uvádí zákon [1] 

je určit koordinátora pro přípravu a realizaci konkrétní stavby; 

b) zajistit zpracování plánu BOZP v případech, které uvádí zákon [1], a v případě, 

že na staveništi budou vykonávané práce a činnosti, které by vystavovaly osobu 

nadměrnému ohrožení života nebo poškození zdraví; 

c) doručení, v místě stavby příslušnému inspektorátu práce, vyrozumění o 

zahájení díla, nejpozději však 8 dní před předáním díla zhotoviteli. 

 
 
7. Zhotovitel 
 
7.1 Povinnosti zhotovitele 
 

a) nejpozději 8 dní před zahájením díla musí zhotovitel doložit, že koordinátora 

informoval o rizicích vyplývající z jeho prací a činností; 

b) dodržovat zpracovaný plán bezpečnosti a spolupracovat s koordinátorem na 

jeho aktualizaci; 

c) účastnit se kontrolních dnů; 

d) plnit požadavky vyplývající se zákona č. 309/2006 Sb., a z  Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

 
 
8. Jiná osoba 
 
8.1 Povinnosti jiných osob 
 

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

staveništi s vědomím zhotovitele; 

b) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 

přihlížet k podnětům koordinátora; 

c) používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, 

přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem; 

d) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, 

přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které 

jsou určena. [1]. 

 
 
9. Identifikace stavby  

9.1 Základní údaje stavby 
 
Stručný popis:  
 

Objekt je rozdělen na vícero částí, kde na každé části je jiný rozsah prací. Podrobný popis 

stavebních prací, postupy a složitosti jsou uvedeny v kapitole „ Zhodnocení rozsahu prací“.   

 

Investor: 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02 

 

Název zakázky: 

Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí a úprava dvora 

 

Generální zhotovitel: 

Stavební firma STAV- ABC s.r.o. 
 
Subdodavatelé: 

Budou jimi specializované firmy zabývající jednotlivými pracemi, na které si je generální 

zhotovitel smluvně najme. Jedná se o práce: 

- Opravy střešního pláště 

- ZTI, vytápění, plyn 

- Elektroinstalace 

- Výplně otvorů 

- Zámečnické konstrukce 
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- Klempířské práce 

- Protipožární uzávěry 

- Lešenářské práce 

 
9.2 Informace o technické infrastruktuře 
 

Rekonstruovaný objekt je napojen na rozvody vody, zemního plynu a elektrické 

energie. Při rekonstrukci objektu nebude narušeno ochranných pásem infrastruktury. Není 

potřeba změna trasy rozvodů ani jejich úprava. Bude pouze posíleno připojení vody 

vzhledem k požadavkům požárně bezpečnostního řešení stavby.  

 
9.3 Příjezdové komunikace 
 

Příjezd ke staveništi je z ulice Českobratrská. Staveniště je zajištěno uzamykatelnou 

bránou a okolními budovami. Příjezdová komunikace a průjezd bránou umožňují příjezd 

nákladních automobilů, viz. obrázek č. 1. 

 

 
 
 
 
Obr. č. 1 – Směr příjezdu a odjezdu, vyznačený rekonstruovaný objekt  
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9.4 Zařízení staveniště 
 

Staveniště se zajistí proti vstupu nepovolaných osob. Zajištěno je okolními 

budovami v majetku investora a uzamykatelnou bránou. Pro potřeby zaměstnanců bude 

přivezena šatnová buňka a bude instalováno mobilní WC. Po dohodě s investorem  je 

možno pro hygienické účely využít odběru vody, který se nachází v suterénu objektu. 

 

 

 
9.5 Skladování materiálu 
 

Ke skladování materiálu a drobného nářadí bude použit ocelový stavební kontejner, 

který bude umístěn přímo na staveništi. Musí být uzamykatelný a klíče budou umístěny 

v šatnové buňce, kde budou k dispozici zaměstnancům generálního dodavatele. Skladování 

sypkého materiálu (štěrk, písek atd.) bude pod vybudovaným přístřeškem na volných 

hromadách, které budou zakryty igelitovými pytli. 

 

9.6 Zdroje energií 
 

Odběr vody je umístěn v suterénu objektu, který bude sloužit jak pro technologické 

účely, tak pro účely hygienické. Hadicí bude voda přivedena k šatnové a skladové buňce. 

Odběr elektrické energie bude řešen přívodem ze stávající skříně, na kterou bude připojen 

staveništní rozvaděč, ve kterém bude umístěn elektroměr.  

 
9.7 Odvozy vybouraných hmot 
  

 Vybourané stavební hmoty budou odvezeny na příslušnou skládku a budou 

skládovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

 
 
 
10. Zhodnocení rozsahu stavebních prací 
 
 
 
10.1 Zemní práce  
 
 Zemní práce budou provedeny strojně pomocí nakladače s rypadlem JCB 3CX. 

Zemní práce spočívají v hloubení rýh, které budou sloužit jako základy pod základovou 
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betonovou desku vyztuženou KARI sítí. Hloubení základových rýh se nijak závažně 

nedotkne ochranných pásem technické infrastruktury.  Rizikem při hloubení rýh a jam jsou 

zejména: zasypání pracovníků, pád osob do vyhloubené jámy, ohrožení osob padajícími 

předměty z okrajů výkopu, poškození příložného pažení a zranění pracovníka ve výkopu, 

poškození podzemních vedení - zasažení elektrickou energií, případný výbuch pokud by se 

jednalo o plynové potrubí, narušení stability okolních objektů atd. 

 

 

10.1.1. Manuál  pro postup k zemním pracím  
 

a) zajistit vytyčení trasy podzemních vedení v okolí plánovaného hloubení – 

vytyčení bude provedeno po odklizení zbytků bouraného zdiva a kleneb 

z objektu C (parcela č. 810/2), a bude provedeno od stávajících zděných 

konstrukcí; 

b) v místě tras podzemního vedení ( zejména u objektu C kde je stávající přípojka 

kanalizace a stávající přípojka NN ), omezit strojní hloubení; 

c) k vzhledem k rozdílnému výškovému řešení mezi objektem C a volnou 

parcelou ( parcela č. 808 za objektem E), při hloubení základových pasů zajistit 

proti sesuvu půdy a nezatěžovat hrany výkopů  do šíře 0,5 m; 

d) odstraňování kamenů, nesoudržných částic ze stěn výkopů a ze stěn objektu E       

( parcela č. 809/2); 

e) kontrola stěn výkopů pokud byly práce přerušeny na více než 24 hodin; 

f) v případě potřeby zajistit odvodnění hloubených pasů objektu C – ponorným 

čerpadlem s vyvedením do okolní půdy za objektem E ( parcela č. 808); 

g) zajistit výkop proti pádu osob – osazením zábradlí po odvodu výkopu; 

h) dodržovaní postupů v projektové dokumentaci a dodržování pokynů 

nadřízeného pracovníka; 

i) používání OOPP zejména ochranné přilby, ochranných rukavic a pracovní 

obuvi; 

j) zemní práce provádět tak, aby nebylo ohroženo zdraví své  a zdraví jiných 

osob, nesmí být narušena stabilita okolních budov a objektů 

k) při hloubení základových pasů v objektu C a vzhledem k výškovému rozdílu 

zřídit bezpečný vstup a výstup, pro zajištění odvozu hloubené zeminy např. 

vyhotovením dřevěné plošiny se zábradlím, která přemostí výškovým rozdíl 
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objektu C s objektem B, kde bude zemina naložena na dopravní prostředek a 

odvezena na příslušnou skládku; 

l) vzhledem k ručnímu hloubení na objektu C zajistí vedoucí stavby rozmístění 

pracovníků tak, aby se při pracovním postupu neohrožovali ručním nářadím; 

 
 

 
 
 
Obr. č. 2 –  Zatopený výkop – pracovník se nachází v pracovním nástroji – lopatě 
pracovního stroje 
 
Porušení BOZP:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., - při pracovním postupu stavebního 

stroje se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, který je vymezen dosahem 

pracovního zařízení zvýšeném o 2 m. Pracovník rovněž nemá pracovní přilbu.   

 

Návrh technických a organizačních opatření:  

a) zajistit bezpečný způsob odčerpání vody a podzemní vody, a současně přijmout 

opatření proti pádu fyzických osob do vody; 

b) Seznámit pracovníky s porušením předpisu. Kontrolovat dodržení pracovních a 

technologických postupů samotnými pracovníky, kteří pracují v rozporu s NV č. 

591/2006 Sb., tak, aby se zdržovali pouze v bezpečné vzdálenosti pracovního 

stroje, který je vymezen dosahem pracovního zařízení, zvýšeném o 2 m. 
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c) Vybavit pracovníky příslušnými OOPP. Kontrolovat dodržování používání OOPP 

samotnými pracovníky. 

 

 
10.2 Betonáž základů a podkladní desky 
 
 K betonáži základových pasů bude použit beton třídy C20/25 tl. 350 mm, který 

bude uložen na vyrovnávacím posypu a bude navazovat na podkladní betonovou 

mazaninu. Základové pasy budou vyztuženy ocelí třídy 10 505. Podkladní navazující 

mazanina bude včetně armované sítě KARI tl. 10 mm s oky 100 x 100mm. Před 

betonováním základů a podkladní desky bude nutno zřídit dřevěné bednění. Rizikem při 

betonování bude zejména: pád pracovníka při manipulaci s bedněním, při dopravě 

betonové směsi do základů a při manipulaci s výztuží, dále hrozí poranění pracovníka při 

odstraňování bednění upadnutím části bednění, ztráta stability bednění při betonování a 

poranění pracovníka nacházejícího se v blízkosti betonované konstrukce, deformace 

betonové konstrukce a následná škoda na navazujících konstrukcích.  

10.2.1. Manuál pro postup betonování základů a základové desky 
 

a) vzhledem k betonování základů a základové desky na objektu A, C a výškovému 

rozdílu objektu C od okolních budov a parcel, je potřeba zřídit bezpečným vstup a 

výstup a bezpečným manipulační prostor pro betonování základů (např. zřízením 

bezpečné dřevěné plošiny se zábradlím). Betonování bude prováděno ručně; 

b) vzhledem k výškovému rozdílu mezi betonovanými základy na objektu A a 

okolním prostředím se před začátkem betonování, které se provede strojně dohodne 

způsob dorozumívání mezi stavebním dělníkem, vedoucím zaměstnancem, který 

bude betonáž řídit a pracovníkem obsluhující čerpadlo míchačky; 

c) před začátkem betonování základů a základové desky objektu A, C bude provedena 

montáž bednění základů vč. jeho podpěrných konstrukcí; 

d) bednění základů a  základové desky musí být provedeno dle průvodní dokumentace 

a jeho podpěrné konstrukce musí mít dostatečnou stabilitu, a musí být příčně 

vyztuženy; 

e) podpěrné konstrukce musí být montovány tak aby při demontáži bednění je bylo 

možno postupně demontovat bez jakéhokoliv nebezpečí; 

f) odbedňování prvků konstrukce bude  zahájeno jen na pokyn vedoucího stavby; 
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g) výškový rozdíl mezi objektem A, C a okolním objekty se zajistí proti vstupu 

nepovolaných osob; 

 

 

 
 
Obr. č. 3 – Betonáž základové desky 
 
Porušení BOZP:  Pracovníci porušují zákon č. 262/2006 Sb., - zákoník práce v platném 

znění, kde se uvádí povinnost používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Pracovníci 

nepoužívají při práce na staveništi ochrannou přilbu.  

 

Stanovení organizačního opatření:  

 

a) Upozornit zhotovitele na nedostatky, týkající se nepoužívání OOPP při práci, 

případně zkontrolovat, zda pracovníci příslušné OOPP obdrželi, a tím naplnit 

požadavky zákona č. 262/2006 Sb. a NV 495/2006 Sb. 
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Obr. č. 4 – Ruční betonáž desky mezi objektem „A“ a „C“ 
 
 
Porušení BOZP:  Pracovníci porušují NV č. 591/2006 Sb., kde se uvádí – pro přístup a 

ruční přípravu betonové směsi musí být zajištěno bezpečné přístupové komunikace tak, 

aby byla vyloučena chůze po ukládané výztuži např. pomocným lešení, které umožní 

přepravu a chůzi dle NV.  

 
 
Stanovení organizačního opatření:  

Upozornit zhotovitele na tuto povinnost, týkající se zhotovení bezpečného přístupu, 

případně zkontrolovat zda se tak učinilo, a tím došlo k naplnění NV č. 591/2006 Sb., - o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

 
10.3 Svislé a vodorovné konstrukce 
 
 Obvodové konstrukce budou zděny ze systému POROTHERM AKU s pevností 

P15 v tl. 365 mm. Příčky budou vyzdívány ze stejného systému s pevností P10 v tl. 

115mm. Vodorovné konstrukce – stropy, podlahy  jsou řešeny železobetonovou deskou 

s betonářskou ocelí třídy 10 505. Rizikem při zdění a betonování konstrukcí jsou: pád 

zdícího materiálu a poranění pracovníka, zasažení očí pracovníka při zdění nebo 

betonování, pád nestabilně zajištěných předmětů při zdění jako jsou zařizovací předměty, 
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ocelové zárubně, dveřní křídla, překlady atd. a následné poranění pracovníka, tržné rány 

při zařezání zdiva, poškození pohybového aparátu.  

10.3.1. Manuál postupu pro zdění a vyzdívání 
 

a) dodržovaní technologických postupů při vyzdívání ze systému POROTHERM 
AKU; 

b) při vyzdívání obvodových stěn objektu A, C pracovat ve stabilních polohách 

zejména tam kde je úroveň terénu vyšší než předpokládaná úroveň zděné 

konstrukce; 

c) z důvodu výškového rozdílu objektu A, C a okolního terénu je nutno bezpečného 

zvyšování místa práce (např. pomocným lešením) tak, aby nebylo nutno vyzdívat či 

jinak manipulovat s tvárnicemi nad úrovní hlavy popř. pracovat v jiné neobvyklé 

poloze; 

d) zákaz ukládání zdícího materiálu volně na okrajích (zejména u objektů B a F), kde 

hrozí pád do vyzdívaných objektů a zranění pracovníků; 

e) při rozdělávání malty či jiné směsi používat ochranné brýle; 

f) zajištění nestabilních předmětů proti jejich pádu ( ocelové zárubně, keramické 

překlady) tak, aby před jejich osazením nedošlo k poranění pracovníků; 

g) zákaz přípravy směsi pro zdění v uzavřeném či jinak nevětraném prostoru; 

 

 
 
Obr. č. 5 – Vyzdívání obvodového zdiva 
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Porušení BOZP:  Při výstupu po žebříku hrozí pád do hloubky. Nezajištěný prostor při 

výstupu ze žebříku.  

 

 

Návrh technických a organizačních opatření:  

 

a) Navrhuji nezajištěné předměty zajistit proti jejich pádu, a tím zamezit zranění 

pracovníků. 

b) Navrhuji zajistit bezpečný výstup pracovníků do prostoru, kde nehrozí pád do 

hloubky a vytvořit tak např. z dřevěných desek plošinu se zábradlím, která přemostí 

volný prostor mezi vystavěnou zdí a dalším objektem. 

 
 
 
10.4 Bourání konstrukcí 
 
 Provede se bourání svislých konstrukcí zejména starého obvodového zdiva. Po 

vybourání starého obvodového zdiva se v místě udělají vykopávky a provede se hloubení 

rýh, kde se následně vybetonují základy, včetně základové desky. Na takto připravený 

povrch se provede nové vyzdění z nových systémových cihel POROTHERM AKU 

v požadované tloušťce dle projektové dokumentace. Rizikem při bourání konstrukcí je 

hlavně nekontrolované zřícení konstrukce a narušení statiky okolního zdiva popř. jiné 

nosné části stavby, a tím zavalení a poranění pracovníka, poranění pracovníka odpadávající 

částí bourané konstrukce, pád pracovníka podlahou nebo přes okraj pomocného lešení při 

bourání, pád pracovníka z výšky bouraného zdiva a další zranění pracovníka pomocí 

nářadí jako je pořezaní, zhmožděniny, svalové zranění atd.  

 

10.4.1. Manuál postupu při bourání konstrukcí 
 

a) před začátkem bouracích prací objektu B je nutno statikem stanovit technologický 

postup bourání, tak aby nebyla ohrožena stabilita vedle stojící budovy D; 

b) bourání obvodových konstrukcí objektu B bude prováděno manuálně s pomocí 

sbíjecího kladiva postupně, směrem od shora dolů; 

c) vedoucí stavby zajistí vymezení prostoru pod bouranou konstrukcí obvodového 

zdiva objektu B tak, aby byl zajištěn vstup nepovolaných osob; 
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d) volné okraje bouraného obvodového zdiva zajistit ochrannou konstrukcí popř. 

použít osobního jištění; 

e) zajistit postupné odstraňování vybouraných hmot s ostrými částmi pod obvodovým 

zdivem objektu B, používat OOPP zejména ochrannou přilbu a pracovní obuv 

s pevnou podrážkou; 

f) při bourání obvodového zdiva vyloučit bourání konstrukcí pracemi nad sebou; 

 
 

 
 
Obr. č. 6 – Bourání konstrukcí obvodového zdiva.  

 
Porušení BOZP: Není zajištěna ochrana proti pádu do hloubky, pracovník se nachází ve 

výšce 3,25 m.  

 

Stanovení technických a organizačních  opatření:  

a) Navrhuji zabezpečit pracovníky ve výšce instalováním ochranného zábradlí, a tím 

zajistit pracovníky proti pádu z výšky; 
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b) V případě, kdy nebude možné zajistit pracovníky kolektivní ochranou, je nutné je 

vybavit OOPP proti pádu z výšky. 

 

 

 

 
10.5 Lešení a práce ve výškách 
 
 Na staveništi bude použito lešení pro práce na fasádě objektu (lehké rámové) a 

lešení kozové trubkové, které bude použito jako pomocná konstrukce při bourání zdiva, 

omítání stropu apod. Lešení pro fasádu objektu je řešeno subdodavatelsky, kde odborná 

firma lešení namontuje a po dokončení prací provede jeho demontáž. Vše dle platných 

norem. Pracemi ve výškách se v tomto případě rozumí práce na lešení, práce na střeše 

objektu, práce na pomocné konstrukci při bouracích pracích a vyzdívkách. Nejčastějším 

rizikem při práci na lešení a při práci ve výškách je: pád pracovníka z lešení při montáži či 

demontáži jednotlivých sekcí, pád jednotlivých prvků a poranění pracovníka pod lešením, 

pád pracovníka nezajištěnými otvory v podlaze, pád nezajištěných předmětů při působením 

vnějších sil a ohrožení a poranění pracovníků nacházející se po konstrukcí, pád materiálu 

při dopravě elektrickým vrátkem, při použití osobního jištění může dojít k poranění 

vnitřních orgánů při nárazu na překážku nebo může dojít k poranění páteře apod.  

 

10.5.1. Manuál pro stavbu lešení a prací ve výškách 
 

a) montáž a demontáž lešení bude provedena pouze osobami s platným lešenářským 

průkazem; 

b) fasádní lešení na objektu A, C, D bude zajištěno do výšky 1,5 m zábradlím nebo 

jinou bezpečnostní alternativou např. obedněním; 

c) lešení bude zajištěno proti pádu ukotvením do obvodového zdiva objektů A, C, D; 

d) vzhledem k výšce objektu, která je 14 m bude každý sloupek lešení kotvený po 6 

m.; 

e) zakázáno ukládání materiálů nebo demontovaných hmot na okraje střechy objektu 

A nebo na krajích fasádního lešení; 

f) při demontáži komínové vložky demontovaný materiál ihned odstranit a odvézt na 

příslušnou skládku; 
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g) při práci na střeše objektu A vybavit pracovníky prostředky osobního jištění nebo 

zajistit jištění kolektivní např. vybudováním ocelového zábradlí dodatečně 

ukotvené do bočních stěn budovy a do atikové zídky; 

h) při bouři, silném dešti, námraze, sněžení, teplotě nižší než – 10˚C  a větru o 

rychlosti vyšším než 8 m/s se práce na střeše objektu A a práce na fasádním lešení 

okamžitě přeruší; 

 

 
 
Obr. č. 7 – Vybourané části komínu 
 
Porušení BOZP:  Vybouraný a izolační materiál není bezpečně uložen a zajištěn proti 

pádu.  

 

Návrh technických a organizačních opatření:  

a) Navrhuji vybouraný a izolační materiál odstranit ze střechy a odvézt na příslušnou 

skládku; 
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b) Při odstraňování výše uvedeného materiálu zabezpečit pracovníky proti pádu 

z výšky. 

 

 

 
 
Obr. č. 8 – Práce na střeše 
 
Porušení BOZP:  Pracovníci provádějící práce na střeše nejsou zajištěny proti pádu.  

 

Návrh technických a organizačních opatření:  

a) Navrhuji, provedení kolektivní ochrany pracovníků ;  

b) V případě vybavení pracovníků OOPP přerušit práce a poučit pracovníky o nutnosti 

používání OOPP; 

c) Upozornit jejího zaměstnavatele na porušování předpisů BOZP, kdy dochází 

k ohrožení jednotlivých pracovníků včetně ohrožení osob, které se pohybují 

v blízkosti prací; 

d) V případě dalších porušení předpisů podobného charakteru přerušit spolupráci na 

dalších stavebních akcích. 
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10.6 Stroje a mechanizace 
 

Na staveništi bude použito těžké mechanizace k provedení zemních prací, 

betonování, dopravě materiálu, odvozu vybouraných hmot na skládku a k dokončovacím 

pracím jako jsou odvozy stavebních strojů, úprava pláně a zeminy apod. Rizikem 

související s těžkou mechanizací v tomto případě (nákladní automobily, elektrocentrála, 

nakladače, rypadla atd.) jsou převážně: ztráta stability stroje na svahovitém terénu, kolize 

stroje s jinou překážkou, zranění osob pohybující se v blízkosti strojů, zranění řidiče při 

nastupování a sestupování z kabiny stroje např. podvrtnutí kotníku apod., úraz elektrickým 

proudem, popálení pracovníka, vdechnutí výfukových plynů, narušení zemních vedení - při 

zemních pracích, kožní onemocnění při kontaktu kůže s cementem nebo jinou směsí.  

 
 
 

10.6.1. Manuál postupu při práci strojní mechanizace 
 

a) vyznačení rozdílné úrovně mezi objektem F- nádvořím a objektem A; 

b) zákaz osob nacházet se v místě nebo dráze pohybujícího se vozidla, zejména při 

couvání na staveniště příjezdem H; 

c) přizpůsobení jízdy stroje vzhledem k šířce průjezdu H a k pracovnímu prostoru 

obslužného místa na nádvoří F; 

d) nakládka a vykládka materiálu bude vždy prováděna jen na zpevněné ploše nádvoří 

F; 

e) zákaz ukládání vyloženého materiálu na okraje objektu F a A, materiál bude vždy 

uložen a bezpečně zajištěn proti pádu; 

f) při manipulaci s materiály (nakládání, vykládání), používat vždy OOPP zejména 

ochranných rukavic a ochranných přileb; 

g) při zásobování a manipulaci s materiálem zajistit nádvoří F tak, aby obslužné místo 

bylo přehledné bez překážek ztěžující manipulaci s materiálem; 

h) před začátkem navážky materiálu bude na nádvoří F vyznačena šachta a žumpa; 

i) pracovníci budou dbát pokynů nadřízených zaměstnanců a budou dodržovat 

technologickou kázeň; 
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Obr. č. 9 – Betonový mix 
 
10.7 Malá mechanizace 
 
 Ke každému pracovnímu postupu se pracovník neobejde bez malé mechanizace, 

jako jsou v našem případě ohřívací přístroje k provedení izolace základové desky, 

pneumatické a elektrické přístroje k vystřelovaní spojovacího materiálu, elektrická vrtací či 

sbíjecí kladiva a bourací kladiva, elektrické hoblíky, horkovzdušné přístroje, řezačky 

betonových či asfaltových ploch a v neposlední řadě ruční nářadí. Rizikem používání 

ručního a drobného nářadí je zejména poranění horních končetin, zhmoždění končetin, 

tržné, bodné rány, poranění od poletujících částic při práci s nářadím, poranění či zranění 

pracovníka v blízkosti, ohrožení pracovníka padajícími bouranými částmi, svalové zranění, 

vnitřní zranění apod.  

 

10.7.1. Manuál používání drobného nářadí 
 

a) při bourání obvodového zdiva objektu C a používání pneumatických sbíjecích 

kladiv, používat ochranné brýle nebo obličejový štít chránící před létajícími úlomky 

bourané konstrukce; 

b) při bourání konstrukce obvodového zdiva omezit nebo zcela vyloučit práci se 

sbíjecím kladivem nad úrovní hlavy – bezpečně zvyšovat místo práce tak, aby 

nedocházelo k práci v neobvyklé nefyziologické poloze, např. pomocným lešením; 
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c) při bourání či vrtání a pracích ve výškách zejména na zdivu objektu C je nutno 

zajistit nářadí proti jeho pádu např. připevněním k části oděvu, použitím pouzder 

nebo brašen; 

d) při broušení kamenných obkladů stávajícího objektu D použít ochrannou masku      

( respirátor ); 

e) před započetím broušení kamenných obkladů na objektu D zajistit jeho zkropení; 

f) dodržovat pokynu nadřízených pracovníků a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 
 
 
10.8 Nebezpečné látky vyskytující se na staveništi 
 
Nebezpečné látky se na staveništi vyskytují ve formě nátěrů, ředidel, lepidel, tmelů, 

benzínu, vápna, cementu a jiných nebezpečných látek, které mají jednu nebo více 

nebezpečných chemických vlastností a které jsou nebezpečné jak z hlediska zdraví 

pracovníků, tak z hlediska dopadu na životní prostředí. Nejvážnějším rizikem je požití 

nebezpečné látky s následkem usmrcení, dalším rizikem jsou otravy chemickou látkou 

způsobující trvalé následky, poškození zraku způsobené potřísněním očí, zasažení kůže, 

dopad na životní prostředí, požár případně exploze chemické látky apod.  

 

10.8.1. Manuál při nakládání s nebezpečnými látkami 
 

a) používání OOPP při zpracování nehašeného vápna, malt apod.; 

b) zabránit kontaktu chemické látky s lidským tělem; 

c) při práce s chemickou látkou v uzavřeném prostoru zajistit větrání; 

d) řádně označit nádoby s nebezpečnou chemickou látkou; 

e) chemické látky skladovat v nerozbitných, nepropustných a stabilně uložených 

obalech; 

f) seznámit s TBP dané chemické látky (poukázat na rizika, která chemická látka má 

); 

g) při zpracovaní vápen, malt apod., omezit prašnost, pokud se směs připravuje 

v uzavřených prostorech zajistit neustálé větrání; 

h) zajistit zdravotní a odbornou způsobilost osob pracující s chemickými látkami; 
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Pokud dojde k zasažení, potřísnění nebo jiného ohrožení zdraví pracovníka je třeba 

ihned poskytnout první pomoc. Plán jak postupovat při první pomoci je popsán v příloze 

č. 1 této práce.  

 
 
11. Poskytování OOPP zaměstnanců Stavební firmy STAV-ABC s.r.o. 
 
 

Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek se řídí vnitřní směrnicí, 

kterou vydalo vedení společnosti. Směrnice se řídí dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce v platném znění a Nařízením vlády 495/2001 Sb., kterým se stanový rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních. Osobní ochranné pomůcky jsou poskytovány dle profesí, životnost se určuje 

dle rizika a náročnosti jednotlivých pozic.  

 
 
11.1 Osobní ochranné pracovní pomůcky na staveništi 
 

Na základě identifikace možných rizik budou zaměstnanci používat OOPP, kterými 

budou vybaveni před nástupem na staveniště vedoucí správkyní budov v kooperaci s 

vedoucím stavby, na základě písemného potvrzení v evidenčním listu. Zaměstnanec je 

povinen používat osobní ochranné pracovní pomůcky a řádně s nimi hospodařit. Jednotlivé 

pracovní pozice a k nim přiřazené OOPP jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tabulka č. 1 – OOPP na staveništi Konzervatoř Teplice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Profese DRUH OOPP 

 
Zedník, přidavač, řidič, 

údržbář 

ochranné rukavice 
ochranná přilba 
ochranná obuv 
ochranné brýle 
oblek proti zimě a vlhku 

Obsluha zemních strojů 
a nakladačů 

 

ochranné rukavice 
mušlový chránič sluchu 
ochranná přilba 
ochranná obuv 
ochranné brýle 
oblek proti zimě a vlhku 
oblek proti vodě 

Obsluha řetězové 
motorové pily 

 

ochranná přilba kombinovaná – zrak/sluch 
boty kožené odolné proti proříznutí 
ochranný oděv odolný proti proříznutí 
antivibrační rukavice 
polohovací postroj 

Tesař 
 

ochranné rukavice 
ochranná přilba 
ochranná obuv 
ochranné brýle 
oblek proti zimě a vlhku 
oblek proti vodě 
ochranná zástěra proti úrazu břišní dutiny 
ochranný polohovací postroj 
chránič sluchu 
respirátor 

Stavbyvedoucí, stavební 
technik 

 

oblek proti zimě a vlhku 
ochranná obuv 
ochranná přilba 

Svářeč 

mušlový chránič sluchu 
brýle svářečské 
rukavice pracovní prstové 
rukavice pracovní prstové zimní 
rukavice svářečské 
boty kožené s ocelovou výztuhou 
prošívaný kabát 
zástěra svářečská 
kukla svářečská 
ochranný keprový oděv 
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12. Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat manuál, týkající se dodržování BOZP při 

provádění jednotlivých stavebních prací na vybrané stavbě. Při pravidelných návštěvách a 

periodických prohlídkách staveniště byl zhodnocen rozsah jednotlivých pracovních 

postupů a byl vypracován manuál, který obsahuje postupné kroky, technicko-organizační 

opatření a návrh používání konkrétních OOPP.  

 

Při vyhodnocení a zjištění stávajícího stavu na staveništi „ Konzervatoř Teplice – 

rekonstrukce zadního traktu budovy, dostavby zázemí a úpravy dvora“ bylo zjištěno 

porušování bezpečnostních předpisů. Šetření prokázalo, že porušování plynulo víceméně 

z lehkovážnosti jednotlivých pracovníků a nedůsledné kontroly nadřízeného zaměstnance, 

nikoliv z neposkytování OOPP či jiné nevědomosti.  

 

Manuál, který jsem vytvořil, a kde jsou postupné kroky, návrhy na konkrétní 

OOPP, technicko-organizační opatření, bude sloužit na jiných stavebních akcí jako 

předloha pro konkrétní pracovní postupy.  

 

S vedením společnosti je již domluvená spolupráce v případě jiných pracovních 

postupů, či jiný specifických technologií a prací, na přepracování manuálu do konkrétnosti.  

 

Dále navrhuji větší periody kontrol, které jsou v tento moment stanoveny na 1 x 

týdně. Z pravidelných návštěv jsem usoudil, že kontroly jednou týdně jsou nedostačující.  

 

V poslední řadě důrazně navrhuji vytvoření vnitřní směrnice firmy, která bude jasně 

obsahovat postihy zaměstnanců za nedodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, které 

budou zahrnuty ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem stavebních prací.  
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