
PLÁN BOZP PŘÍLOHA Č. 2 – KOORDINACE PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ A STROJŮ  

Rezidencia pri radnici - Košice  

PRACOVNÍ ČINNOST 
TERMÍN 

REALIZACE 
IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

KÓD 
NEBEZPEČÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, POJSTKY 
KÓD 

OPATŘENÍ 

Pracoviště 

  

nezajištění pracoviště proti pádu 
osob, materiálu, dílců; pevnost; 
uklouznutí; vadné nářadí; vadné 
přípravky; nedostatečná pevnost 
dílců; otvory v podlahách; 
nevhodné přístupy; výstupy; 
chybějící komunikační prostory; 
uvolnění montážních přípravků N1 

kolektivní zajištění pracoviště, vybavení pracovníků OOPP; kontroly 
a přejímky dílů; kontroly a revize zdvihacích zařízení a vázacích 
prostředků; kontrola prac. odpověd. pracovníky; zajištění 
montovaných dílců proti posunu; osvětlení pracoviště; zakrytí, 
ohraničení otvorů; zařízení bezpečných výstupů, sestupů; zařízení 
staveništních komunikací; omezení sklad. dílců na skládkách; 
zajištění pracovníků proti pádu ve všech fázích montáže; zábrana 
mont. pracovníkům šplhání, vylézání a přecházení po konstrukčních 
prvcích bez zajištění proti pádu OP1 

ruční elektrické nářadí 

Pohyblivé přívody el. proudu, stlačeného vzduchu a jiné energie 
musí být chráněny proti poškození. Oprava, seřizování, úprava, 
údržba a čištění se provádějí jen je-li nářadí odpojeno od zdrojů 
energií. Mechanické ruční nářadí smí být odkládáno, přenášeno 
nebo opouštěno jen když je v klidu. Revize el. ručního nářadí se 
provádějí v pravidelných intervalech dle ČSN 33 1600 ed. 2. Ruční 
el. nářadí smí být používanou výhradně v souladu s manuálem 
užívání a k činnostem ke kterým je nářadí určeno. 

Příprava staveniště 

  

manipulace s těžkými břemeny 

N2 

nepřetěžování jeřábu a manipulační techniky, zajištění man. 
techniky proti převržení, kontrola úvazků  břemen, manipulace s 
břemeny proškolenými pracovníky, zákaz vstupu pod zavěšené 
břemeno, zákaz vstupu na pracoviště které se nachází pod 
montážním prostorem 

OP2 
montážní práce Montážní postup musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost 

smontované konstrukce byla po celý průběh montáže zcela 
zajištěna. OK musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

práce ve výškách a na 
žebřících 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

Přeložky, kanalizace 

  

zemní práce a práce ve výkopech 

N3 

ohrazení výkopu, zamezení vstupu na volnou hranu, zřízení 
přechodových lávek, k výstupu a sestupu do výkopu používat 
žebříku, schodiště, rampy apod., zajištění nebo odstranění balvanů, 
zbytků stavebních konstrukcí ve stěnách výkopu, používání OOPP, 
pravidelná kontrola stavu pažení, montáž pažení dle platné 
technické dokumentace a dle pokynů výrobce systémového pažení 

OP3 manipulace s břemeny 

nepřetěžování jeřábu a manipulační techniky, zajištění man. 
Techniky proti převržení, kontrola úvazků břemen, manipulace s 
břemeny proškolenými pracovníky, zákaz vstupu pod zavěšené 
břemeno 

pád z výšky a do volné hloubky, 
zavalení ve výkopu 

ohrazení výkopu, zamezení vstupu na volnou hranu, zřízení 
přechodových lávek 

práce v ochranných pásmech 
podzemního vedení 

vytyčení podzemních inženýrských sítí, dodržování ochranných 
pásem pro odkopávky prováděné mechanizací, obnažování potrubí a 
rozvodů provádět ručně, zajistit obnažené vedení inženýrských sítí 
proti vybočení, prohnutí apod. 

Zemní práce 

  

pád osoby do hloubky 

N4 

ohrazení výkopu, zamezení vstupu na volnou hranu, zřízení 
přechodových lávek 

OP4 

poškození a narušení podzemních 
vedení 

vytyčení podzemních inženýrských sítí, dodržování ochranných 
pásem pro odkopávky prováděné mechanizací, obnažování potrubí a 
rozvodů provádět ručně, zajistit obnažené vedení inženýrských sítí 
proti vybočení, prohnutí apod. 

převrácení rýpadla 

postavení rýpadla na rovném terénu; dodržení dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu 
a pracovní činnosti na sklonitém terénu dle návodu (max. podélný 
sklon kolových rýpadel je zpravidla 15 - 30%), přizpůsobit způsob 
těžby a nakládání dopravních prostředků situaci na stavbě. 

betonáž hlavic pilot 

Dodržování technologického postupu pro montáž bednění. 
Dodržování požadavků na bednění dle technických listů výrobce. 
Nevstupovat do ochranného pásma dopravního stroje betonové 
směsi. Dodržování zásad BOZP při manipulaci s el. zařízeními a 
drobnou mechanizací. Správné ukládání betonářské oceli a 
naohýbané výztuže, používání OOPP, správné pracovní postupy, 
dodržování zásad pro svařování el. obloukem popř. plamenem. 

nežádoucí rozjetí stroje zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu 

pád pracovního zařízení na osobu 
pracovní zařízení a výložník při opravách a údržbě bezpečně zajistit 
(podložit a podepřít) 

přejetí osoby zajišťující zavěšené 
břemeno 

vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem rýpadla a 
břemenem, vyloučení přítomnosti pracovníka před rýpadlem ve 
směru pojezdu postavení osoby doprovázející přemísťované 
břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou 
dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla 

zasažení osoby materiálem po 
otevření bočnic 

při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen 
padajícím materiálem 

pád z výšky - z vozidla 
pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné 
rovnocenné zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se madel 
apod.) 

sjetí vozidla 
vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. 
nebezpečných míst 

náraz vozidla na překážku 
správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám na staveništi 

ŽB monolitické 
konstrukce svislé a 

vodorovné 

  

pád z výšky a do volné hloubky 

N5 

ohrazení volných hran, zamezení vstupu na volnou hranu, zřízení 
přechodových lávek se zábradlím, užívání kolektivních způsobů 
ochrany popř. OOPP proti pádu z výšky 

OP5 

práce ve výškách a na žebřících žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

manipulace s těžkými břemeny nepřetěžování jeřábu a manipulační techniky, zajištění man. 
Techniky proti převržení, kontrola úvazků  břemen, manipulace s 
břemeny proškolenými pracovníky, zákaz vstupu pod zavěšené 
břemeno 

provádění bednění dodržování technologického postupu pro montáž bednění. 
Dodržování požadavků na bednění dle technických listů výrobce. 
Zajištění bednění proti převržení větrem stabilizátory dle TP 
výrobce při realizaci bednění a betonáži. 

betonářské práce zamezení vstupu na volné okraje kde hrozí pád do volné hloubky, 
nevstupovat do ochranného pásma dopravního stroje betonové 
směsi, dodržování zásad BOZP při manipulaci s el. zařízeními a 
drobnou mechanizací, 

práce na bednění nevstupovat do prostoru kde probíhají práce na bednění, 

železářské/armovací práce správné ukládání betonářské oceli a naohýbané výztuže, používání 
OOPP, správné pracovní postupy, dodržování zásad pro svařování el. 
Obloukem popř. plamenem, 

odbedňovací práce celkové odbednění po dosažení 80% pevnosti betonu, zajištění 
betonované stěny proti převržení větrem 
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PRACOVNÍ ČINNOST 
TERMÍN 

REALIZACE 
IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

KÓD 
NEBEZPEČÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, POJSTKY 
KÓD 

OPATŘENÍ 

Montáž prefa konstrukce 

  

pád z výšky a do volné hloubky 

N6 

ohrazení volných hran, zamezení vstupu na volnou hranu, zřízení 
přechodových lávek se zábradlím, užívání kolektivních způsobů 
ochrany popř. OOPP proti pádu z výšky 

OP6 

práce ve výškách a na žebřících 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

manipulace s těžkými břemeny 

nepřetěžování jeřábu a manipulační techniky, zajištění man. 
Techniky proti převržení, kontrola úvazků břemen, manipulace s 
břemeny proškolenými pracovníky, zákaz vstupu pod zavěšené 
břemeno, zákaz vstupu na pracoviště, které se nachází pod 
montážním prostorem 

montážní práce 
Montážní postup musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost 
smontované konstrukce byla po celý průběh montáže zcela 
zajištěna. OK musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

Střešní plášť 

  

montážní práce 

N7 

při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí 
být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců, před 
zahájením montáže zajistit bezpečný pracovní prostor, popř. 
vyloučit provoz pod prováděnou montáží. Svislé dílce se po osazení 
musí zajistit proti překlopení vhodnými prostředky. 

OP7 práce ve výškách a na žebřících 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

lešení 

lešení musí být provedeno a užíváno v souladu s průvodní 
dokumentací a návodem na montáž a používání. Volná mezera mezi 
lešením a stěnou nesmí být širší než 250 mm, v případě větší 
mezery je nutné osadit zábradlí i na "vnitřní stranu" lešení popř. 
pracovníky ochránit proti pádu pomocí OOPP. Kce lešení musí být 
uspořádána tak aby vždy tvořila prostorově tuhý celek. 

Opláštění stěn 

  

práce ve výškách a na žebřících 

N8 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

OP8 

ruční manipulace a skladování 
materiálu 

dodržování zásad pro práce s drobnou elektrickou mechanizací. 
Skladování materiálu na pevných plochách, zajištění proti 
náhodnému posunu, zamezení vstupu a zákaz skladování materiálu 
v místech kde hrozí pád do volné hloubky. 

lešení 

lešení musí být provedeno a užíváno v souladu s průvodní 
dokumentací a návodem na montáž a používání. Volná mezera mezi 
lešením a stěnou nesmí být širší než 250 mm, v případě větší 
mezery je nutné osadit zábradlí i na "vnitřní stranu" lešení popř. 
pracovníky ochránit proti pádu pomocí OOPP. Kce lešení musí být 
uspořádána tak aby vždy tvořila prostorově tuhý celek. 

ruční elektrické nářadí 

Pohyblivé přívody el. Proudu, stlačeného vzduchu a jiné energie 
musí být chráněny proti poškození. Oprava, seřizování, úprava, 
údržba a čištění se provádějí jen, je-li nářadí odpojeno od zdrojů 
energií. Mechanické ruční nářadí smí být odkládáno, přenášeno 
nebo opouštěno jen když je v klidu. Revize el. ručního nářadí se 
provádějí v pravidelných intervalech dle ČSN 33 1600. Ruční el. 
nářadí smí být používanou výhradně v souladu s manuálem užívání a 
k činnostem ke kterým je nářadí určeno. 

Vnější výplně otvorů 

  

montážní práce 

N9 

při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí 
být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců, před 
zahájením montáže zajistit bezpečný pracovní prostor, popř. 
vyloučit provoz pod prováděnou montáží. Svislé dílce se po osazení 
musí zajistit proti překlopení vhodnými prostředky. 

OP9 práce ve výškách a na žebřících 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

lešení 

lešení musí být provedeno a užíváno v souladu s průvodní 
dokumentací a návodem na montáž a používání. Volná mezera mezi 
lešením a stěnou nesmí být širší než 250 mm, v případě větší 
mezery je nutné osadit zábradlí i na "vnitřní stranu" lešení popř. 
pracovníky ochránit proti pádu pomocí OOPP. Kce lešení musí být 
uspořádána tak aby vždy tvořila prostorově tuhý celek. 

Vnější rozvody 

  

pád pracovníka při sestupování a 
vystupování 

N10 

k výstupu a sestupu do výkopu používat žebříky, schodiště, rampy 
apod. 

OP10 

pád rýpadla do výkopu 
nezatěžovat rýpadlem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový 
klín 

převrácení rýpadla 

postavení rýpadla na rovném terénu; dodržení dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu 
a pracovní činnosti na sklonitém terénu dle návodu (max. podélný 
sklon kolových rýpadel je zpravidla 15 - 30%), přizpůsobit způsob 
těžby a nakládání dopravních prostředků situaci na stavbě. 

nežádoucí rozjetí stroje zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu 

pád pracovního zařízení na osobu 
pracovní zařízení a výložník při opravách a údržbě bezpečně zajistit 
(podložit a podepřít) 

přejetí osoby zajišťující zavěšené 
břemeno 

vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem rýpadla a 
břemenem, vyloučení přítomnosti pracovníka před rýpadlem ve 
směru pojezdu postavení osoby doprovázející přemísťované 
břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou 
dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla 

zajištění stěn výkopu 
zákaz vstupu osob do výkopu hlubším než 1,3 m, který není opatřen 
pažením nebo ochranným rámem 

pád z výšky a do volné hloubky 
ohrazení volných hran, zamezení vstupu na volnou hranu, zřízení 
přechodových lávek se zábradlím, užívání kolektivních způsobů 
ochrany popř. OOPP proti pádu z výšky 

Podlahy 

  

provádění hydroizolace včetně 
ochranné vrstvy 

N11 

dodržování zásad pro práce s drobnou elektrickou mechanizací. 
Skladování materiálu na pevných plochách, zajištění proti 
náhodnému posunu, zamezení vstupu a zákaz skladování materiálu 
v místech kde hrozí pád do volné hloubky. 

OP11 čerpadla směsi a strojní omítačky 
potrubí, hadice, dopravníky musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání např. lešení. Je 
zakázáno vstupovat na kci čerpadla, přehýbat hadice... 

ruční manipulace a skladování 
materiálu 

dodržování zásad pro práce s drobnou elektrickou mechanizací. 
Skladování materiálu na pevných plochách, zajištění proti 
náhodnému posunu, zamezení vstupu a zákaz skladování materiálu 
v místech kde hrozí pád do volné hloubky. 
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PRACOVNÍ ČINNOST 
TERMÍN 

REALIZACE 
IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

KÓD 
NEBEZPEČÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, POJSTKY 
KÓD 

OPATŘENÍ 

Příčky a rozvody instalací 

  

zdění 

N12 

při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty 
nebo mléka je nutné používat vhodné OOPP. Na právě vyzdívanou 
stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat. 

OP12 
pád z výšky a do volné hloubky 

ohrazení volných hran, zamezení vstupu na volnou hranu, zřízení 
přechodových lávek se zábradlím, užívání kolektivních způsobů 
ochrany popř. OOPP proti pádu z výšky. V případě vyzdívání na 
volné hraně kde hrozí pád z výšky, musí být zvoleny takové postupy, 
aby bylo zamezeno pádu osob do volné hloubky. 

Vzduchotechnika, 
zámečnické konstrukce 

  

práce ve výškách a na žebřících 

N13 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

OP13 

ruční manipulace a skladování 
materiálu 

dodržování zásad pro práce s drobnou elektrickou mechanizací. 
Skladování materiálu na pevných plochách, zajištění proti 
náhodnému posunu, zamezení vstupu a zákaz skladování materiálu 
v místech kde hrozí pád do volné hloubky. 

lešení 

lešení musí být provedeno a užíváno v souladu s průvodní 
dokumentací a návodem na montáž a používání. Volná mezera mezi 
lešením a stěnou nesmí být širší než 250 mm, v případě větší 
mezery je nutné osadit zábradlí i na "vnitřní stranu" lešení popř. 
pracovníky ochránit proti pádu pomocí OOPP. Kce lešení musí být 
uspořádána tak aby vždy tvořila prostorově tuhý celek. 

manipulace s těžkými břemeny 

nepřetěžování jeřábu a manipulační techniky, zajištění man. 
Techniky proti převržení, kontrola úvazků břemen, manipulace s 
břemeny proškolenými pracovníky, zákaz vstupu pod zavěšené 
břemeno, zákaz vstupu na pracoviště, které se nachází pod 
montážním prostorem 

montážní práce 
Montážní postup musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost 
smontované konstrukce byla po celý průběh montáže zcela 
zajištěna. OK musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

Omítky 

  

omítání 

N14 

při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty 
nebo mléka je nutné používat vhodné OOPP. 

OP14 
čerpadla směsi a strojní omítačky 

potrubí, hadice, dopravníky musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání např. lešení. Při 
používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní 
postavení. Je zakázáno vstupovat na kci čerpadla, přehýbat 
hadice... 

práce ve výškách a na žebřících 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

Kompletace elektro, 
vytápění, VZT a 
zdravotechnika 

  

práce ve výškách a na žebřících 

N15 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 

OP15 
ruční manipulace a skladování 
materiálu 

dodržování zásad pro práce s drobnou elektrickou mechanizací. 
Skladování materiálu na pevných plochách, zajištění proti 
náhodnému posunu, zamezení vstupu a zákaz skladování materiálu 
v místech kde hrozí pád do volné hloubky. 

lešení 

lešení musí být provedeno a užíváno v souladu s průvodní 
dokumentací a návodem na montáž a používání. Volná mezera mezi 
lešením a stěnou nesmí být širší než 250 mm, v případě větší 
mezery je nutné osadit zábradlí i na "vnitřní stranu" lešení popř. 
pracovníky ochránit proti pádu pomocí OOPP. Kce lešení musí být 
uspořádána tak aby vždy tvořila prostorově tuhý celek. 

Povrchy komunikací, 
vč. osazení poklopů 

  

ruční manipulace a skladování 
materiálu 

N16 

dodržování zásad pro práce s drobnou elektrickou mechanizací. 
Skladování materiálu na pevných plochách, zajištění proti 
náhodnému posunu, zamezení vstupu a zákaz skladování materiálu 
v místech kde hrozí pád do volné hloubky. 

OP16 

montážní práce 
Montážní postup musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost 
smontované konstrukce byla po celý průběh montáže zcela 
zajištěna. OK musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

poškození a narušení podzemních 
vedení 

vytyčení podzemních inženýrských sítí, dodržování ochranných 
pásem pro odkopávky prováděné mechanizací, obnažování potrubí a 
rozvodů provádět ručně, zajistit obnažené vedení inženýrských sítí 
proti vybočení, prohnutí apod. 

převrácení rýpadla 

postavení rýpadla na rovném terénu; dodržení dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu 
a pracovní činnosti na sklonitém terénu dle návodu (max. podélný 
sklon kolových rýpadel je zpravidla 15 - 30%), přizpůsobit způsob 
těžby a nakládání dopravních prostředků situaci na stavbě. 

nežádoucí rozjetí stroje zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu 

pád pracovního zařízení na osobu 
pracovní zařízení a výložník při opravách a údržbě bezpečně zajistit 
(podložit a podepřít) 

přejetí osoby zajišťující zavěšené 
břemeno 

vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem rýpadla a 
břemenem, vyloučení přítomnosti pracovníka před rýpadlem ve 
směru pojezdu postavení osoby doprovázející přemísťované 
břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou 
dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla 

zasažení osoby materiálem po 
otevření bočnic 

při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen 
padajícím materiálem 

pád z výšky - z vozidla 
pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné 
rovnocenné zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se madel 
apod.) 

sjetí vozidla 
vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. 
nebezpečných míst 

náraz vozidla na překážku 
správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám na staveništi 

Malby a nátěry 

  

malířské práce 

N17 

při provádění úprav povrchů stavebních konstrukcí nátěrem nebo 
nástřikem musí být dodržovány stanovené technologické postupy. 
Malířské a natěračské práce ve schodišťových prostorách musí být 
prováděny z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu upravených. 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutím malby je nutné 
používat vhodné OOPP. Použití šetrných nátěrových barev 
nepoškozujících dýchací ústrojí. OP17 

práce ve výškách a na žebřících 

žebříky používat jen pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce, 
udržovat žebříky v odpovídajícím stavu, postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 2,5 : 1; při práci na žebříku, kdy je pracovník 
chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti 
pádu, patu žebříku zajistit proti posunutí 
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PRACOVNÍ ČINNOST 
TERMÍN 

REALIZACE 
IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

KÓD 
NEBEZPEČÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, POJSTKY 
KÓD 

OPATŘENÍ 

lešení 

lešení musí být provedeno a užíváno v souladu s průvodní 
dokumentací a návodem na montáž a používání. Volná mezera mezi 
lešením a stěnou nesmí být širší než 250 mm, v případě větší 
mezery je nutné osadit zábradlí i na "vnitřní stranu" lešení popř. 
pracovníky ochránit proti pádu pomocí OOPP. Kce lešení musí být 
uspořádána tak aby vždy tvořila prostorově tuhý celek. 

 


