
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi 

 

 

Bc. Petr Kubeček 

2018 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 



 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně 

s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. 

 

 

V Praze dne 3.1.2018                           ................................................. 

 Petr Kubeček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych touto cestou poděkoval doc. Ing. Pavlu Svobodovi, CSc. za odborné 

vedení, konzultace a zdroje důležitých informací při zpracování práce.   



 

 

  



 

 

Anotace 

KUBEČEK, Petr. Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi 

 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu BOZP na staveništi pro konkrétní projekt 

dle aktuální legislativy týkající se této problematiky. Jako modelový typ byla vybrána 

přístavba skladu Lidl. Na základě legislativy společně se zkušenostmi z praxe vysvětluje 

autor práce problematiku výkonu koordinátora BOZP v realizační, ale i přípravné fázi 

projektu. Tato problematika je zpracována formou metodiky pro nové a začínající 

koordinátory, včetně navržení dokumentů pro usnadnění výkonu koordinátora BOZP.  
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Annotation 

KUBEČEK, Petr. Application of Occupational Health and Safety Plan during the realization 

phase 

 

This diploma thesis is focused on the elaboration of the OSH plan on the construction site 

for a project according to the current legislation. The extension of Lidl warehouse was 

selected as a model type. Based on legislation and practical experience, author of this thesis 

explains the issue of the OSH coordinator’s activity in realization and planning phase of the 

project. This query is elaborated in the form of a methodology for new and beginning 

coordinators, including designing documents to facilitate the OSH coordinator’s activity. 
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Úvod 

Úvodem je třeba říci, že staveniště je stále jedním z nejrizikovějších pracovišť, na 

kterém se setkáváme s řadou nebezpečných pracovních činností. K rizikovosti pracovních 

činností na staveništích přispívají i různé zkušenosti a profesní kvality jednotlivých 

zhotovitelů na stavbách. Důležitou úlohu ve snižování rizikovosti při provádění činnosti na 

staveništích hrají zadavatelé staveb a koordinátoři BOZP na staveništích.  

Bavíme-li se o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na staveništi, máme na mysli 

především pravidla a opatření stanovená legislativou, pro zajištění ohrožení nebo poškození 

lidského zdraví při každém pracovním procesu. Pokud se jedná o projekt určité velikosti, 

délky či nebezpečnosti, je jednou z povinností zadavatele stavby zajistit zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plánu BOZP). Do roku 2016 nebylo dle 

legislativy známo, co vše má plán BOZP obsahovat a v jaké podrobnosti má být zpracován. 

Struktura a obsah plánu se tak výrazně lišil v závislosti na vnímání koordinátora, který právě 

plán vypracovával, tudíž se tyto skutečnosti projevovaly do kvality zpracovaných plánů 

BOZP. 

Nařízením vlády č. 136/2016 Sb. z dubna tohoto roku, kterým se změnilo nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, se dostalo výrazné změny v této oblasti. Jednou ze změn je právě 

nová příloha č.6 tohoto nařízení vlády, která stanovuje požadavky na rozsah a obsah plánu 

BOZP. V rámci diplomové práce je zpracován plán BOZP na konkrétní projekt společnosti 

Lidl, a to Přístavbu skladu chlazených prostor a skladu vratných obalů „východ“ v Brandýse 

nad Labem, který je zpracován dle aktuální legislativy týkající se této problematiky.  
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1. Cíle a metodika 

1.1 Cíle práce 

Práce si klade za cíl zpracovat plán BOZP v realizační fázi projektu dle aktuální 

legislativy týkající se této problematiky na konkrétní projekt, kterým je přístavba skladu 

chlazených prostor a skladu vratných obalů skupiny Lidl. V souvislosti s tímto projektem je 

dalším cílem návrh vhodné struktury technologického postupu a jeho zpracování pro tři 

činnosti, při kterých by mohla být výrazně ovlivněna bezpečnost na staveništi.  

Dalším cílem je zpracování metodiky výkonu koordinátora BOZP na základě 

zkušeností z praxe, která formou ucelených a krátkých informací zpřehlední vše, co se od 

koordinátora BOZP očekává včetně vhodných doplnění a komentářů pro bezproblémovou 

koordinaci prací na stavbě. Metodika určená pro nové a začínající koordinátory BOZP bude 

doplněna o návrh dokumentu, který by mohl zlepšit vlastní kontrolu nad prováděním tohoto 

výkonu.  

1.2 Postupy a nástroje k řešení úkolů k naplnění cílů DP 

Práce je rozdělena do několika částí. Praktická část se zabývá návrhem struktury 

technologického postupu a jejím zpracováním pro tři určené činnosti dle vlastních poznatků, 

dále zpracováním plánu BOZP na konkrétní projekt dle platné legislativy a v poslední části 

návrhem dokumentu pro osobní kontrolu výkonu koordinátora. Metodická část se zabývá 

výkonem koordinátora BOZP především v realizační fázi projektu. Všechny tyto části jsou 

zpracovány na základě vlastních zkušeností a poznatků z praxe a jsou doplněny o vlastní 

komentáře či návrhy na zlepšení jednotlivých řešení.  

  



12 

 

2. Přehled současné legislativy týkající se problematiky 

BOZP 

Současný přehled aktuální legislativy spojené s BOZP, nejen ve stavebnictví, ale 

stavebnictví z nich musí čerpat příslušná ustanovení pro realizaci staveb. Klíčové předpisy 

jsou vyznačeny tučně. Pro výkon realizace staveb je třeba čerpat ustanovení např. z Nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

ačkoli je toto nařízení vlády koncipováno především v provozované, tj. zkolaudované 

stavbě. [16] 

Tab. 1 – Přehled současné legislativy týkající se problematiky BOZP [6] [18] [19] 

1 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

3 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 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění 

5 

 

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), v aktuálním znění 

6 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

7 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

8 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

9 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
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10 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

11 Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů 

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

zařízení, jejích zatřídění do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

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

záznamu o úrazu 

14 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

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

pracovní prostředí 

16 Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bez provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve 

znění pozdějších předpisů 

17 Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a 

o změně některých právních předpisů 

18 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu 

elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem 

19 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

20 Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických 

směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 

21 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o 

pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
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22 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

23 Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 

24 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů 

25 Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 

rizik 

26 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a o chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) 

27 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

 

Plán by měl být aplikovatelný na realizovanou stavbu, což je cílem této diplomové 

práce. Zpracování se obecně provádí na základě této legislativy, kterou by měl Plán BOZP 

ve svém obsahu ctít, dále především ze zkušeností z provádění jiných staveb a dalších 

poznatků po konzultaci s dalšími koordinátory.  

Dříve nebyl obsah plánu BOZP upraven žádnou legislativou týkající se problematiky 

BOZP, což se však změnilo nařízením vlády č. 136/2016 Sb. 1, účinným od 1. 5. 2016, které 

stanovuje požadavky na rozsah a obsah plánu. Především z pohledu nově začínajících 

koordinátorů je tato změna vítanou skutečností, na základě, které lze využít znění nařízení 

vlády jako vhodnou strukturu při tvorbě vlastních plánů. 

                                                 

1 NV č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

. 
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3. Zpracování určených technologických postupů na 

realizaci projektu Přístavba skladu chlazených prostor 

a skladu vratných obalů „východ“ 

V rámci diplomové práce je, na základě zkušeností z praxe, navržena struktura 

technologického postupu, která zahrnuje veškeré důležité a nezanedbatelné části. Na základě 

navržené struktury technologického postupu jsou zpracovány technologické postupy na 

práce, které by mohly z hlediska BOZP mít významný vliv na realizaci výstavby. Byly 

vybrány a zpracovány následující technologické postupy: 

• Vrtání pilot 

• Provádění prefabrikovaných konstrukcí 

• Montáž střešních trapézových plechů  

Vypracované technologické postupy pro Vrtání pilot a Montáž trapézových plechů 

jsou disponibilní v Přílohách č. 2 a č.3 této Diplomové práce.   

  



16 

 

3.1 Technologický postup Provádění prefabrikovaných 

konstrukcí  
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3.1.1 Návrh vhodné struktury technologického postupu včetně jejího 

doplnění 

1. Popis prací 

2. Pracovní postup 

a. Připravenost, přípravné práce a opatření před zahájením vlastních prací 

b. Detailní popis postupu prací včetně zajištění BOZP 

3. Pracovní podmínky 

a. Struktura pracovní čety 

b. Specifikace jednotlivých profesí, odborná a zdravotní způsobilost, školení 

potřebná k jednotlivým pracovním úkonům 

c. Stroje, přístroje, pracovní pomůcky 

d. Specifikace maximálně přípustných kvalitativních tolerancí 

e. Klimatické podmínky 

4. Vstupní materiály a výrobky 

a. Výpis materiálů 

b. Zásobování, logistika, skladování 

5. BOZP – požadavky a opatření 

a. Základní ustanovení  

b. Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

c. Osobní ochranné pomůcky 

d. Požadavky na zajištění staveniště 

e. Přehled operací a činností, které podléhají vystavení Povolení k pracím 

6. Ochrana okolí a životního prostředí 

 

1. Popis prací 

Jedná se o samostatně stojící objekt velkokapacitního skladu potravinového a 

nepotravinového zboží na pozemku investora, v oploceném areálu. Jde o přístavbu skladu 

chlazených prostor a skladu vratných obalů. Přístavba skladu je navržena jako jednopodlažní 

nepodsklepený objekt.  
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Nosný skelet přístavby je tvořen z prefabrikovaných konstrukcí. Technologický postup se 

zaměřuje na osazení sloupů do kalichových patek, osazení průvlaků skeletu a osazení 

fasádních panelů. [28] 

2. Pracovní postup 

a. Připravenost, přípravné práce a opatření před zahájením vlastních prací  

Provedeny základové patky (kalichy), které jsou součástí betonáže tlakových pilot 

dle projektové dokumentace spodní stavby, provedeny podkladní vrstvy pod podkladní 

betony.  

b. Detailní popis postupu prací včetně zajištění BOZP 

Osazení – montáž sloupů 

Před zahájením montážních prací provede vedoucí pracovník montážních prací 

kontrolu osového a výškového zaměření patek (kalichů). V případě pochybností bude 

provedeno prověření dosažené pevnosti základových konstrukcí pro osazení 

prefabrikovaných sloupů – min. 70 % předepsané pevnosti použitého betonu. Společně s 

jeřábníkem prohlédne vedoucí montážních prací pracoviště, zda je bezpečné pro provoz 

určeného autojeřábu a označí místo montáže. Jeřábník zakotví jeřáb ve smyslu návodu 

výrobce na označeném místě a provede kontrolu jeřábu. [28] 

Před započetím stavění sloupů do kalichů prohlédne a určí vedoucí montážních prací 

prefabrikáty, které se budou osazovat. Vazač se společně s jeřábníkem dohodnou na 

dorozumívacích znameních (hlasem, paží nebo jiný způsobem). Vazač zvolí dle váhy prvku 

příslušný vazací prostředek, tj. dvoupramenné vazací lano s rozpěrkou a klanicemi na okách, 

nosný čep se zajišťovací závlačkou, případně vazák typu DEHA do zvedacího trnu. 

Současně uváže pojišťovací a vytrhávací konopné lano. Po provedení těchto vazačských 

prací se přesvědčí, zda se v blízkosti břemene nikdo nezdržuje, sám odstoupí a dá znamení 

jeřábníkovi k nadzvednutí sloupu o cca 30 cm nad terén. Provede kontrolu zavěšení sloupu. 

Po této kontrole dá pokyn jeřábníkovi k vlastnímu zdvihu sloupu. Při vztyčování sloupu 

musí být vazač vzdálen od sloupu nejméně na 1,5 násobku jeho délky a postaven tak, aby 

měl kontakt s jeřábníkem. Při vztyčování sloupu je vazač povinen zejména sledovat hlavu 

zvedaného sloupu, aby volně prošla úvazkem a ostatní zaměstnance, aby se nezdržovali v 

nebezpečné vzdálenosti zvedaného břemene. [13] 
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Po zvednutí sloupu do svislé polohy cca 30 cm nad terén je nutno počkat, až se 

břemeno uklidní a teprve poté dá vazač pokyn k jeho přepravě na místo osazení. Po osazení 

a zajištění sloupu pomocí montážních klínů, viz Obr. 1, dá vedoucí pracovník montážních 

prací pokyn k uvolnění a odvázání vázacího prostředku. Před uvolněním musí všichni 

montážníci ustoupit do bezpečné vzdálenosti. Vazač pomocí konopných lan vytrhne pojistku 

a vytáhne čep z montážního otvoru. Čep zůstává viset v oku vazáku. Případně je možno 

sloup odvázat z montážní plošiny. [28]  

Zabetonování sloupů se provede ve smyslu projektové dokumentace. Odstranění 

zajišťovacích klínů se provede po dosažení min. 70 % předepsané pevnosti použitého 

betonu. Určí vedoucí montážních prací. Začištění montážních otvorů bude provedeno ve 

smyslu projektové dokumentace. 

Osazení – montáž průvlaků skeletu  

Před započetím montáže průvlaků prohlédne a určí vedoucí montážních prací prvky, 

které se budou osazovat. Určí dva proškolené montážníky, které provedou osazení – montáž. 

Určí vazače a o jeho určení uvědomí jeřábníka. Jeřábník provede kontrolu terénu a zakotví 

jeřáb na určeném místě montáže ve smyslu návodu výrobce. [28] 

Vazač zvolí dle váhy prvku příslušný vazací prostředek a uváže určený prvek. Po 

provedení těchto vazačských prací připevní ke zdvihacímu oku – DEHA závěs vodící 

konopné lano, který navádí prvek na pokyn vedoucího montážních prací na místo montáže. 

Obr. 1 -  Zajištění sloupu pomocí 

montážních klínů [Zdroj: vlastní] 
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Přesvědčí se, zda se v blízkosti uvázaného břemene nikdo nezdržuje a dá znamení 

jeřábníkovi k nadzvednutí břemene o cca 30 cm nad terén. Provede kontrolu uvázání 

břemene. [28] [1] 

Po souhlasu vedoucího montážních prací dá pokyn jeřábníkovi ke zdvihání průvlaku 

na místo montáže, kde montážníci již předem připravili úložnou plochu sloupu. Pomocí 

vodícího lana se průvlak navede nad hlavu sloupu. Po navedení nad toto místo montáže se 

průvlak spustí cca 10 cm nad navlékací trny sloupu. Během této manipulace se nesmí žádný 

zaměstnanec zdržovat v nebezpečné vzdálenosti břemene. Po uklidnění břemene přistaví 

montážníci mobilní pracovní plošiny a vystoupají do potřebné výšky. V místě montáže 

provedou osazení průvlaku. Osazení průvlaku na úložnou plochu sloupu, tj. uložení, zajištění 

a upevnění, se provede ve smyslu projektové dokumentace, včetně předepsané betonáže. 

Odvázání osazeného a zajištěného průvlaku provedou montážníci na pokyn vedoucího 

montážních prací. Při použití montážních plošin je nutno dodržet bezpečnostní ustanovení 

pro jejich používání ve smyslu návodu výrobce. Montážníci se musí při své práci chránit 

proti pádu z výšky osobním bezpečnostním postrojem, schváleným bezpečnostním lanem se 

zkracovačem uchyceným do připraveného oka na montážní plošině dle výrobce. [28] 

Osazení – montáž fasádních panelů 

Spolu s příslušným jeřábníkem prohlédne vedoucí montážních prací montážní 

pracoviště, zda je bezpečné pro provoz určeného jeřábu a označí místo montáže. Jeřábník 

provede kontrolu terénu a zakotví jeřáb na určeném místě montáže ve smyslu návodu 

výrobce. [28] 

Obr. 2 -  Vazač s vodícím lanem, [2] 
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Před započetím montážních prací provede odpovědný pracovník kontrolu výškového a 

osového zaměření míst osazení panelů. Vedoucí montážních prací prohlédne a určí prvky, 

které se budou osazovat. Určí vazače a o jeho určení uvědomí jeřábníka, se kterým se 

domluví na dorozumívacích znameních. Jeřábník provede kontrolu terénu a zakotví jeřáb na 

určeném místě montáže ve smyslu návodu výrobce. [28]  

Vedoucí montážních prací dá pokyn k zahájení montáže, vazač zvolí dle váhy 

montovaného prvky příslušný vazací prostředek, provede jeho kontrolu a uváže určený 

prvek. V případě montáže z dopravního prostředku může prvek uvázat řidič, pokud je poučen 

a prokáže se vlastním platným vazačským průkazem. Pro provedení těchto vazačských prací 

připevní ke zvedacímu oku nebo DEHA závěsu vodící konopné lano. Přesvědčí se, zda se v 

nebezpečné vzdálenosti uvázaného břemene nikdo nezdržuje a dá znamení jeřábníkovi k 

nadzvednutí břemene o cca 30 cm nad terén. Provede kontrolu uvázání břemene. [28] 

Po souhlasu vedoucího montážních prací dá pokyn jeřábníkovi je zvednutí prvku a 

jeho dopravě nad místo montáže. Po uklidnění břemene pomocí vodícího lana dá vazač 

pokyn jeřábníkovi a ten spustí prvek cca 50 cm nad úroveň základového prahu, a/nebo již 

osazeného fasádního panelu. Při všech těchto manipulacích se nesmí žádný zaměstnanec 

zdržovat v jeho nebezpečné vzdálenosti. Toto kontroluje vazač. [28] 

Obr. 3 – Osazování fasádního panelu 

z mobilních plošin [Zdroj: vlastní] 
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Po uklidnění břemene ve výšce cca 50 cm nad místem uložení provedou montážníci 

jeho osazení na připravené podložky do maltového lože. Způsob maltování a umístění 

podložek určuje projektová dokumentace stavby. Po osazení a jeho výškovém, svislém a 

osovém překontrolování se panel zafixuje pomocí stavební svěrky k již osazeným sloupům. 

Na pokyn vedoucího montážních prací odváže vazač již osazený panel. [28] 

Konečné přichycení osazené řady fasádních panelů se provede dle požadavků 

projektové dokumentace stavby (přivařením, šroubováním). Výplně spár mezi jednotlivými 

panely, způsob izolace a další podmínky určuje projektová dokumentace stavby. [28] 

Montáž fasádních panelů bude prováděna pomocí mobilních montážních plošin. 

Montážníci se musí při své práci chránit proti pádu z výšky osobním bezpečnostním 

postrojem, schváleným bezpečnostním lanem se zkracovačem uchyceným do připraveného 

oka na montážní plošině dle výrobce. 

 

3. Pracovní podmínky  

a. Struktura pracovní čety  

Montážní práce budou provádět 1-2 pracovní čety v obvyklém složení: 

- vedoucí montážních prací 1x, 

- vazač, signalista 2x, 

- montážník 2x. 

b. Specifikace jednotlivých profesí, odborná a zdravotní způsobilost, školení potřebná 

k jednotlivým pracovním úkonům 

Vedoucí montážních prací – práce ve výškách, starší 18 - ti let, odborně a zdravotně 

způsobilý, nejméně 1 x za 12 měsíců proškolen; vede stavební deník, odpovídá za BOZP a 

PO na převzatém pracovišti; vede a určuje postup montážních prací. 

Vazač, signalista – musí být kompetentní, starší 18 - ti let, zdravotně způsobilý, 

zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání, musí mít platné oprávnění 

a přezkoušení k vázání břemen. 

Montážník – práce ve výškách, starší 18 - ti let, odborně a zdravotně způsobilý, 

nejméně 1 x za 12 měsíců proškolen. 
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c. Stroje, přístroje, pracovní pomůcky 

Pro montážní práce budou použity autojeřáby. 

Pro vertikální komunikaci montážníků budou použity mobilní montážní plošiny. 

d. Specifikace maximálně přípustných kvalitativních tolerance 

- základová patka (kalich) – poloha, výška ± 10 mm, 

- sloupy – poloha, výška ± 10 mm, 

- stěny – poloha ± 8 mm, výška ± 10 mm, 

- průvlaky – poloha ± 5 mm, výška ± 5 mm. 

e. Klimatické podmínky  

Přerušení prací ve výškách:  

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních 

plošinách, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1, 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. [14] 

 

4. Vstupní materiály a výrobky 

a. Výpis materiálu 

Pro technologický postup provádění prefabrikovaných konstrukcí jsou uvažovány 

všechny prvky jako železobetonové prefabrikované. 

b. Zásobování, logistika, skladování  

Prvky nosného skeletu budou na staveniště dopravovány bezprostředně před jejich 

osazením z důvodu omezení skladování materiálu na staveništi a s tím rizik spojených. 

Doprava proběhne pomocí nákladních automobilů z výrobního závodu PREFA PRAHA. 

V případě potřeby skladování materiálu na staveništi budou prvky skeletu skladovány na 

předem připravených zpevněných plochách.  

Železobetonové stěny budou skladovány výhradně ve stojanech pro toto skladování 

výrobcem určených a budou zajištěny proti jejich překlopení.  

Při přejímce materiálu od dopravce na staveniště musí být materiál zkontrolován, 

respektive jeho nepoškozenost, znečištění, dodané množství a shoda s dodacím listem.  
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Jako zdvihací prostředek je uvažován autojeřáb. 

5. BOZP – požadavky a opatření 

Vlastní technologický postup provádění prací, viz bod 2, je popsán v souladu se 

zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Dále je oblast BOZP řešena v Plánu BOZP zpracovaném koordinátorem BOZP 

objednatele, s nímž musí být každý pracovník před nástupem na pracoviště prokazatelně 

seznámen, a dále je oblast BOZP řešena systémem pravidelných zápisů koordinátora BOZP 

z kontrolních dnů a prohlídek stavby.  

a. Základní ustanovení  

Před zahájením stavebních a montážních prací musí pracovníci dodavatelských a 

subdodavatelských organizací prokazatelně projít vstupním školením BOZP, dle nařízení 

vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního 

dodavatele nebo třetí strana. Všichni pracovníci musí být seznámeni se specifickými riziky 

konkrétního pracoviště. Stavbyvedoucí/třetí strana zajistí, dle zákoníku práce, aby došlo k 

výměně seznamů rizik jednotlivých subdodavatelů pohybujících se na staveništi. V tomto 

školení bude proveden zápis o absolvování školení do dokumentů dodavatele k tomu 

určených.  

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména 

o zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 21/2003 Sb., zákon č. 183/ 2006 Sb., 

zákon č. 262/2006 Sb. [18] 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí potřebných k 

dané práci na pracovišti. [28] 
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b. Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Přehled nejvýznamnějších rizik vyplývajících z daných prací a přijatá opatření (práce 

ve výškách, zdvihání břemen apod.) spojená s tímto TP. 2 

Tab. 2 – Přehled nejvýznamnějších rizik vyplývajících z daných prací a přijatá opatření 

Riziko Opatření 

montážní plošiny – pád z výšky  

OOPP: osobní bezpečnostní zachycovací 

postroj, přikotveny dle návodu výrobce 

montážní plošiny – ohrožení stability 

nezatěžovat nerovnoměrně plošinu 

nepracovat s plošinou na sklonu terénu větším, 

než povoluje výrobce návod 

nepoužívat plošinu za větru, jehož rychlost 

převyšuje 35 km/hod 

nezvedat materiál pomocí plošiny přesahující 

obrys pracovního koše a nepřevážet, respektive 

nezdvihat břemeno jinak, než uvnitř koše (na 

zábradlí, na výsuvném rameni apod.) 

Ohrožení stability autojeřábu 

zajištění stability výsuvnými patkami, správné 

ovládání, dodržování bezpečných vzdáleností, 

nepřetěžování jeřábu, dodržování návodu 

k používání autojeřábu 

odstavení autojeřábu při nepříznivých 

klimatických podmínkách 

dostatečná únosnost podkladu, zpevnění 

podkladu 

                                                 

2 V realizaci se často setkáváme s předáváním TP včetně rizik, které jsou několikastránková. Jedná 

se především o kopírování jednoho a tentýž dokumentu, který je v mnoha případech využíván obecně pro 

větší rozsah prací, nikoli pro konkrétní provádění prací doplňující daný technologický postup.  

. 
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přetržení vázacího prostředku 

zavěšování břemen/vazačské práce smí 

provádět pouze vazač s odbornou kvalifikací 

správné zavěšení či uvázání břemene 

pravidelné revize vázacích prostředků  

úraz padajícím předmětem 

KO: vymezení a ohrazení ochranného pásma 

pod místem přepravy břemene ve výšce, 

vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod 

místa práce ve výšce 

OOPP: helma 

nezávadné vázací prostředky, pravidelné 

revize, použití vhodných vazáků a jiných 

prostředků k uchopení břemen s odpovídající 

nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene 

správné zavěšení či uvázání břemene 

přiražení/přitlačení pracovníka 

nežádoucím pohybem přepravovaného 

břemene 

citlivé zvedání, plynulé pohyby, zákaz zvedání 

břemen šikmým tahem 

dodržování zákazu zdržování se v prostoru 

možného pádu zavěšeného a usazovaného 

břemene; používání vodících lan 

pohmoždění zvýšená opatrnost, dodržování TP 

zasažení očí suchou směsí OOPP: ochranné brýle 

popálení různých částí těla 

správné provádění svařování dle TP, důsledné 

používání OOPP: k ochraně zraku, obličeje 

(svářečská kukla) i ostatních částí těla;  

ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce 

proti žhavému rozstřiku 

požár, výbuch 
použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého 

materiálu k ochraně ostatních pracovníků 
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(ochranné závěsy a zástěny k zabránění 

ohrožení odrazem a rozstřikem strusky 

vyloučení přístupu osob do ohroženého 

prostoru, ochrana prostoru pod místy svařování 

ve výšce proti žhavému rozstřiku 

hasicí přístroje na pracovišti 

prochladnutí/přehřátí pracovníků 

používání vhodných OOPP proti chladu a 

dešti, přikrývky hlavy  

podávání teplých/chladných nápojů  

přestávky v práci  

 

c. Osobní ochranné pomůcky 

Po celou dobu pobytu na staveništi budou pracovníci vybaveni následujícími OOPP: 

pracovní přilba, reflexní vesta, pracovní obuv S3 (uzavřená obuv s vyztuženou špičkou a 

nepropíchnutelnou podrážkou), pracovní rukavice. 

Každý zaměstnanec se po převzetí těchto pracovních pomůcek přesvědčí o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu. 

Práce ve výškách (včetně montážních plošin) - osobní ochranné pracovní pomůcky 

proti pádu z výšky nebo do hloubky. 

d. Požadavky na zajištění staveniště 

Staveniště bude oploceno po svém obvodu mobilním oplocením výšky min. výšky 

1,8 m, označeno zákazem vstupu nepovolaným osobám. Příjezdové komunikace na 

Obr. 4 – Piktogramy OOPP povinných pro každého pracovníka [20] 
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staveniště budou opatřeny dopravním značením. Přívody energie a vody budou opatřeny 

bezpečnostními vypínači (uzávěry), kterými se v případě nouze zastaví jejich přívody. Dveře 

šaten budou opatřeny důležitými telefonními čísly (112 - tísňové volání, 150 - hasičský 

záchranný sbor, 155 - záchranná služba, 158 - policie ČR, 156 - městská policie). Staveniště 

se bude udržovat v provozu schopném stavu, zejména se bude udržovat pořádek na 

pracovištích. 

e. Přehled operací a činností, které podléhají vystavení Povolení k pracím 

- horké práce – práce s otevřeným ohněm – sváření / otevřený plamen, 

- provádění zdvihacích operací – mobilní jeřáb, 

- použití pumpy na beton. 

 

6. Ochrana okolí a životního prostředí 

Veškerý odpad ze stavby bude tříděn. Recyklovatelný odpad bude odvážen k 

recyklaci, ostatní odpad bude odvážen na skládky. Stavba nebude mít žádný negativní vliv 

na životní prostředí, veškeré stavební práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. – stavební zákon a související předpisy. [28] 

Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpady.  

Nakládání s odpady: 

- v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, 

- v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 

Nutností zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro 

případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným 

pálením spalitelného odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. Odpad 

během samotné realizace nutno třídit dle výše uvedeného zákona. Pro systém nakládání 

s odpady bude na pracovišti určena odpovědná osoba.  
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Základní dělení odpadů:  3 

- dřevo, 

- pet láhve a plastové obaly, 

- železo a ocel, 

- místo pro oplach mixu a badie (toto lze doporučit), 

- nebezpečný odpad. 

 

Další požadavky na ochranu okolí a životního prostředí: 

- bude prováděn pravidelný úklid předaného pracoviště (staveniště), 

- prašnost na stavbě bude snižována kropením potenciálních zdrojů prašnosti a 

čištěním komunikací, včetně řádné očisty používané mechanizace, 

- používaní úkapových nádob a rohoží (jiných sorbentů) pod strojní zařízení, 

- stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové 

úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a 

to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

 

 

                                                 

3  Kontejnery na odpad v rámci zařízení staveniště by měly být označovány jednotným způsobem 

určeným hlavním dodavatelem. Označení by mělo obsahovat číselný kód daného odpadu dle zákona o 

odpadech, název odpadu (i v jazycích minoritních skupin pohybujících se na staveništi) a vhodný piktogram.  

 

Obrázek 5 a, 5 b – Ukázka vhodného označování odpadových kontejnerů [Zdroj: vlastní] 
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Záznam o seznámení pracovníků s Technologickým postupem  

Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem a 

porozuměli jeho obsahu. 

 

Jméno a 

Příjmení 

Firma/Divize Požadovaná 

kvalifikace 

Datum Podpis 
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4.  Plán BOZP v Realizační fázi projektu Přístavba skladu 

chlazených prostor a skladu vratných obalů „východ“ 

Plán BOZP je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci 

stavby. Plán BOZP je řízený dokument, který sestává z textové části a příloh, jehož součástí 

je přehled současné legislativy týkající se problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, který je uveden v kapitole 2. [15] 

Plán BOZP je zpracován v souladu s přílohou č. 6 – Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi z NV č. 136/2016 Sb., v platném znění a provádí analýzu dopadu 

aplikace plánu BOZP na realizaci konkrétní stavby v porovnání se zkušenostmi z jiných 

staveb v rámci konzultací s dalšími koordinátory bezpečnosti práce.  

Poznatky, komentáře a doporučení, z vlastních zkušeností či zkušeností jiných 

koordinátorů, pro tvorbu plánu a výkon koordinátora BOZP v realizační fázi projektu jsou 

uvedeny v komentářích pod čarou.   

4.1 Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli 

PD a koordinátorovi 

4.1.1 Údaje o stavbě  

4.1.1.1 Základní údaje o druhu stavby  

Pozemní stavba – skladovací hala. 

4.1.1.2 Název stavby 

LCL Brandýs nad Labem – přístavba skladu chlazených prostor a skladu vratných 

obalů „východ“. 

4.1.1.3 Místo stavby 

Stavba se nachází v průmyslové zóně v Brandýse nad Labem – Zápy, v areálu 

stávajícího velkoskladu potravin Lidl. Podél západní strany je staveniště ohraničeno 



32 

 

cyklostezkou, z východní strany přiléhá stávající objekt velkoskladu a podél severní a jižní 

části jsou vedoucí obslužné komunikace Lidl.  

 

Obr. 6 - Letecký záběr na areál Lidl v Brandýse nad Labem [27] 

4.1.1.4 Charakter stavby 

Jedná se samostatně stojící objekt velkokapacitního skladu potravinového a 

nepotravinového zboží na pozemku investora, v oploceném areálu. Jde o přístavbu mrazírny, 

kontejnerové rampy a skladu palet. Přístavba skladu je navržena jako jednopodlažní 

nepodsklepený objekt s vestavbou technického podlaží na úrovni 2.NP. Přístavba je 

včleněna mezi stávající skladové haly a bude zarovnávat východní štít objektu. Provozně je 

propojena s halou otvory v původním obvodovém plášti. Dále bude upravena poloha 

oplocení, v novém vjezdu bude osazena nová posuvná brána. [31] 

Veškeré stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího areálu. Přístavba ani 

stavební úpravy nebudou mít vliv na provoz ve skladu Lidl.  

4.1.1.5 Účel užívání stavby 

Stavba pro skladování potravin.  

Logistické centrum Lidl 
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4.1.1.6 Základní předpoklady výstavby 

Tab. 3 – Předpokládané termíny realizace jednotlivých fází projektu 

1. Fáze – Stavba kontejnerové rampy   10/2016 – 2/2017  

2. Fáze – a. Prodloužení příjezdové komunikace 11/2016 – 4/2017 

            b. Stavba objektu mrazírny    1/2017 – 6/2017 

            c. Zbývající část přístavby   2/2017 – 6/2017 

3.   Fáze – Vrátnice a hlavní areálový vjezd  5/2017 – 7/2017 

4.1.1.7 Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby  

Veškeré stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího areálu, na pozemku 

investora. Stavební úpravy provedené ve velkoskladu potravin Lidl nebudou mít vliv na 

provoz ve skladu. Ze západní strany staveniště je umístěna staveništní komunikace. 

V přímém sousedství prováděné stavby se nachází komunikace a průmyslové objekty. Pro 

zajištění ochrany okolí stavby proti nepříznivým účinkům hluku byla hygienickou stanicí 

pro Středočeský kraj stanovena pracovní doba, ve které mohou být prováděny hlučné práce 

a zároveň maximální limit hluku v pracovní dny i víkendy. Vzhledem k výjezdu vozidel 

převážejících zeminu a ostatní materiál je před samotným vjezdem na veřejnou komunikaci 

Obr. 7 – Schéma postupu provádění jednotlivých fází projektu [Zdroj: vlastní] 
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využívána přilehlá komunikace areálu Lidl jako oklepová plocha. Ta má za účel zajistit 

očistu vozidel před vyjetím ze staveniště do ulice Průmyslová. I přes toto opatření bude dle 

potřeby zajištěno čištění komunikace. Opatřením proti prašnosti je snížení rychlosti vozidel 

na staveništních komunikacích i v rámci celého areálu a případné zajištění kropení 

komunikací zhotovitelem. [31] 

4.2 Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na 

příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících 

jako podklad pro zpracování plánu 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP) je 

dokument obsahující informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby Přístavba velkoskladu Lidl. Plán 

uvádí potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění prací. [15] 

4.2.1 Oznámení o zahájení prací je zpracováno na základě naplnění 

požadavku §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. [15] 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. [15] 

4.2.2 Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP 

Na stavbě budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem 

Příloha č. 5 NV 591/2006 Sb.:  

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

☒ Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. [14] 

Na staveništi bude působit současně více než jeden zhotovitel.  
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Na základě výše uvedených skutečností vzniká povinnost zpracovat plán BOZP.  

4.2.3 Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 

BOZP 

- Projektová dokumentace pro stavební povolení. 

- Platná legislativa na úseku BOZP (viz Kapitola 1). 

4.3 Subjekty na staveništi projektu 

4.3.1 Identifikační údaje stavebníka  

Tab. 4 – Identifikační údaje stavebníka 

LIDL Česká Republika v.o.s., 

Nárožní 1359/11 

110 00 Praha 5 - Stodůlky 

Projektový manager Ing. Karel Pivoňka karel.pivonka@lidl.cz 

Technický dozor stavebníka Ing. Jaroslav Pavlík Ext.jaroslav.pavlik@tuv-sud.cz 

4.3.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

TORION, projekční kancelář, s.r.o.; Mánesova 1, 305 00 Plzeň IČO: 61165111 

Vedoucí projektant: Ing. Radka Hrubá, ČKAIT 0231432, aut.in. pro pozemní stavby 

4.3.3 Koordinátor během přípravy stavby 

PK Consulting, Klaunova 55, 100 00 Praha 10; IČO: 61558974 

Zastoupena: Bc. Petr Kubeček 089/KOO/2017 

4.3.4 Koordinátor během realizace stavby 

PK Consulting, Klaunova 55, 100 00 Praha 10; IČO: 61558974 

Zastoupena: Bc. Petr Kubeček 089/KOO/2017 
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4.3.5  Zhotovitelé, jiné osoby přítomné na staveništi 

• Hlavní dodavatel/první zhotovitel: Metrostav a.s. 

Tab. 5 – Identifikační údaje hlavního dodavatele 

METROSTAV a.s.,  

Divize 8, Palmovka park II  

Koželužská 2450/4  

Praha 8  

Hlavní stavbyvedoucí  Ing. Pavel Zeman  pavel.zeman@metrostav.cz  

Vedoucí projektu  Ing. Jan Tvrdík  jan.tvrdik@metrostav.cz  

Stavbyvedoucí  Ing. Pavel Marek marek@metrostav.cz  

Stavbyvedoucí  Ing. Vít Bouřka Vit.bourka@metrostav.cz  

Výrobní příprava  Ing. Michaela Vávrová vavrova@metrostav.cz  

• Podzhotovitelé projektu 

Informace o nových subdodavatelích budou uvedeny v Příloze č. 5 - Seznam 

podzhotovitelů stavby plánu BOZP. 

• Jiné osoby 

Jiné osoby, které se mohou s vědomím hlavního zhotovitele pohybovat po staveništi, 

jsou uvedeny v Příloze č. 6 Projektový tým plánu BOZP. 

4.4 Definice pojmů, zkratek použitých v plánu BOZP 

4.4.1 Definice pojmů 

Zadavatel  

Osoba, která hodlá investovat vlastní prostředky do realizace stavby, nebo osoba, 

která si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb. [15] 

První zhotovitel (generální dodavatel) 

Osoba způsobilá k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své 

podnikatelské činnosti, též dodavatel dílčích zakázek a stavebních prací. Osoba, která 

přejímá od zadavatele (stavebníka) staveniště k provádění stavebního díla. 
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Podzhotovitel 

Osoba způsobilá k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své 

podnikatelské činnosti, též dodavatel dílčích zakázek a stavebních prací. 

Koordinátor BOZP 

Odborně způsobilá fyzická nebo právnická osoba dle §10 Zákona č. 309/2006 Sb. v 

platném znění, určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě 

stavby a realizaci stavby. Koordinátorem může být určena i právnická osoba, pokud výkon 

zajišťuje fyzickou osobou s příslušnou odborností. Koordinátor nemůže být totožný s osobou 

odborně vedoucí stavbu. [15] 

Stavbyvedoucí 

Osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 

oprávnění dle ČKAIT a autorizačního zákona. [15] 

Staveniště 

Je místo, na kterém zhotovitel provádí smluvené dílo dle smlouvy o dílo. 

Pracoviště 

Je část staveniště, na které zhotovitel provádí smluvené dílo dle smlouvy o dílo. 

Technologický postup/předpis 

Je dokument popisující konkrétní postup provádění prací na daném projektu včetně 

zajištění bezpečnosti osob práce provádějících a ostatních osob vyskytujících se na 

staveništi. 

 Návštěvník 

Je osoba/osoby, která na stavbě nevykonává žádnou práci, a které není dovoleno se 

po stavbě pohybovat bez přítomnosti pracovníka Metrostav a.s. nebo odpovědného zástupce 

subdodavatele, který si jej na staveniště s vědomím hlavního dodavatel přivedl. Návštěvník 

musí absolvovat školení pro návštěvy, které vede pouze pověřený pracovník skupiny 

generálního dodavatele.  
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4.4.2 Zkratky 

Tab. 6 - Zkratky 

Zkratka  Význam  

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Z Zákon 

V Vyhláška 

NV Nařízení vlády 

ZOV Zásady organizace výstavby 

POV Plán organizace výstavby 

TP Technologický postup/předpis 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

SoD Smlouva o dílo 

SD Stavební deník 

PO Požární ochrana 

4.5 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a 

soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě, kterých 

byla stavba povolena, včetně označení příslušného 

stavebního úřadu 

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, na základě: 

- stavebního povolení č.: 050281/2015/VJ, 

- závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Ev. Č. SB-467-

2/2015/PD; 28. 7. 2015, 

- vyjádření vodoprávního úřadu podle §18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; K č. jedn.:100/40902/2015; 24. 8. 

2015, 

- komplexního stanoviska ke stavbě, Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, odbor životního prostředí; č.j.:100/40902/2015; 11. 8. 2015 
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- Vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj; č.j.: 17834/4.42/15-

2, sp. zn: V4-2015-382; 2. 11. 2015, 

- vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru územního 

rozvoje a památkové péče; č. j.: 40903/2015-140; 22.7.2015, 

- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze; Spis. Z.: S-KHSSC 32076/2015; Č. j.: KHSSC 32076/2015; 3.8.2015. [31] 

4.6 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 

vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na 

místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh 

prací při realizaci dané stavby 

V této kapitole jsou uvedeny postupy prací na staveništi včetně řešení a specifikací 

opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

4.6.1 Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, 

prostor pro skladování a manipulaci s materiálem  

4.6.1.1 Oplocení a ohrazení stavby  

Stavba se nachází uvnitř stávajícího oploceného areálu. Toto oplocení se bude 

v průběhu výstavby v různých fázích měnit (posouvat), staveniště však musí být vždy 

souvisle oploceno oplocením výšky minimálně 1,8 m a musí být zajištěno proti jeho 

překlopení mechanickými spojkami.  

Obr. 8 – Vhodné oplocení staveniště a jeho zajištění mechanickými spojkami [21] 
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Oplocení staveniště zajišťuje zhotovitel na základě předané dokumentace. 

Stavbyvedoucí určí odpovědného pracovníka, který bude pravidelně kontrolovat obvod 

staveniště. O provedené kontrole je nutné pořídit záznam do stavebního deníku a zjištěné 

nedostatky v zajištění obvodu staveniště je nutné co nejdříve odstranit.  

4.6.1.2 Vstupy a vjezdy na staveniště  

Příjezd na staveniště bude veden ze silnice II. třídy – Průmyslová. V místě vjezdu na 

staveniště je zřízena vrátnice s ostrahou, která bude sloužit jako přístup na staveniště. 

Registrační značky vozidel subdodavatelů musí být vždy předem nahlášeny na vrátnici pro 

vpuštění do areálu.  

V místě vjezdu a výjezdu ze staveniště je zhotovitel povinen též umístit informační 

tabuli se základními pokyny pro zásobování. U vjezdu je zhotovitel povinen zajistit 

navaděče, který je určen pro navádění zásobování stavby. Naváděč je odpovědný za 

navádění během jízdy po staveništi, na místo nakládky/vykládky a je oprávněn zastavovat 

ostatní provoz.  

Staveniště a všechna pracoviště budou zabezpečena proti vstupu neoprávněných 

osob, uzamykána. Na vstupech budou osazeny informativní tabule s vyznačením piktogramů 

o zákazech, příkazech a výstražných upozorněních platných pro pohyb na staveništi.  

Obr. 9 - Bezpečnostní pokyny pro vstup na 

staveniště [Zdroj: vlastní] 
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4.6.1.3 Prostory pro skladování a manipulaci s materiálem  

Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku 

materiálu. Prostory pro skladování a manipulaci s matriálem musí být v průběhu výstavby 

vždy označeny a odděleny od ostatního provozu. Během vykládky materiálu musí být 

v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen provoz. [13] 

Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. 

Vázat materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a 

prokazatelně proškolena a je označen reflexním pruhem na přilbě.  

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [13] 

4.6.2 Zajištění osvětlení  

Zásahy do elektrického vedení včetně osvětlení budou prováděny pouze pracovníky 

s příslušným oprávněním podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Pro nasvětlení staveniště budou 

použity venkovní stožáry s výbojkami. Při stavebních a montážních pracích na pracovištích 

v interiéru budou do doby dokončení systému vnitřního osvětlení používána elektrická 

přenosná svítidla.  

Níže uvedená tabulka uvádí požadavky na osvětlení schodišť, komunikací pro 

vodorovnou dopravu, zařízení staveniště po celou dobu provádění prací: 

Tab. 7 – Požadavky na osvětlení po celou dobu provádění prací [9] 

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti Osvětlení [lx] 

Parkoviště u ZS 20 

Schodiště  50 

 

Pro pracoviště v exteriéru platí dle ČSN EN 12464-2 tabulka č.8:  

Tab. 8 – Požadavky na osvětlení pracoviště v exteriéru [9] 

Druh prostoru, úkolu nebo 

činnosti 

Osvětlení [lx] 

Úklid staveniště, výkopy, nakládka 20 
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ZS, doprava, pomocné a skladové 

práce 

50 

Montáž konstrukčních prvků, 

jednoduché zabezpečovací práce, 

pokládka elektrických rozvodů 

100 

Spojování nosných prvků 200 

 

Pro pracoviště v interiéru jsou zhotovitelé povinni zajistit osvětlení s odpovídající 

intenzitou pro danou činnost, dle normy ČSN EN 12464-1, kterou na staveništi vykonávají.  

4.6.3 Stanovení minimálních požadavků na OOPP a ruční elektrické 

nářadí 

4.6.3.1 Osobní ochranné pracovní pomůcky – OOPP 

Plán BOZP stanovuje pravidla používání OOPP, se kterými zhotovitel souhlasí svým 

podpisem převzetí plánu BOZP. V některých případech, po vzájemné domluvě, dochází 

k drobným úpravám či aktualizacím plánu již v přípravě stavby, jestliže je zhotovitel znám 

včas před zahájením prací.  

Zaměstnanci, subdodavatelé a veřejnost musí na staveništi používat stanovené 

OOPP. Jedinou výjimkou mohou být situace po zhodnocení rizik vedením stavby za účasti 

technika BOZP a PO, které prokážou, že jednotlivci nehrozí žádné riziko nebo by mohlo být 

naopak nevhodné jejich využití (např. riziko hořlavé reflexní vesty při svařování). 4 

• ochranná přilba – každý pracovník je povinen nosit v rámci staveniště. Osoby 

způsobilé jako vazač budou označeni reflexním pruhem na ochranné přilbě odlišné 

barvy, než je samotná ochranná přilba, 

                                                 

4  U každého zhotovitele by měl preventista rizik stanovit, aby vzhledem k prováděné činnosti dané 

OOPP používali. I přesto se v dnešní době často setkáváme s pravým opakem. Pokud není vyvíjen tlak ze 

strany generálního dodavatele, je obvykle obtížné používání všech předepsaných OOPP ze strany koordinátora 

vyžadovat. Koordinátor nemá dle smlouvy o dílo právo subdodavatele sankciovat. V tomto případě velmi 

záleží na součinnosti koordinátora s generálním dodavatelem a stavebníkem.   
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• reflexní vesta/reflexní bunda, 

• bezpečnostní pracovní obuv třídy S3 nebo S5. 

Dodatečné OOPP je nutné použít na základě posouzení rizik a technologického 

postupu: 

• ochranný oděv – svářečská zástěra,  

• ochrana zraku – ochranné brýle, svářečská kukla, 

• pracovní rukavice – proti chemikáliím, tepelným rizikům, mechanickým rizikům, 

proti chladu apod., 

• ochrana sluchu – vždy při pracích se zařízeními, které toto uvádějí v návodu na 

použití, 

• ochrana dýchacích cest – respirátory – v návaznosti na druh prováděné práce anebo 

bezpečné manipulace s chemickými látkami (manipulace s chemikáliemi, broušení 

omítek apod.), 

• OOPP proti pádu z výšky nebo do hloubky. 

4.6.3.2 Ruční elektrické nářadí  

Ruční elektrické nářadí musí být v bezvadném stavu. Před používáním nářadí musí 

být elektrické nářadí náležitě prohlédnuto, v případě poškození krytů, prasklin, vadného 

upevnění, poškození součástí, spínače apod. nesmí být používáno. Dodavatelé musí mít 

záznamy, nebo jejich kopie, o pravidelných kontrolách ručního a elektrického nářadí na 

stavbě k dispozici. Veškeré prodlužovací kabely a přívodní kabely zařízení (míchačka, 

cirkulárka apod.) musí být H07 RN-F, tzn. pryží izolovaný kabel s odolností proti ztížený 

klimatickým podmínkám i olejům. Veškeré ruční elektrické nářadí musí být vybaveno 

Obr. 10 – Piktogramy OOPP dle plánu BOZP [22] 
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tlakovým spínačem. Po jeho uvolnění se musí zařízení zastavit. Přípojné šňůry nářadí musí 

být dvojitě izolované. [7]  

4.6.4 Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti 

jejich poškození 

4.6.4.1 Ochranná pásma na staveništi  

Lokalita není situována v pásmu městské památkové rezervace, ani v jejích 

ochranném pásmu, nejedná se o památkově chráněný objekt. Řešené území se nenachází 

v záplavovém, ani poddolovaném území. [31] 

Stavební práce nevyvolají žádná ochranná pásma a přeložky veřejných venkovních sítí. 

V případě potřeby jsou uvedena ochranná pásma na Obr. 12. 

4.6.4.2 Kontrolovaná pásma na staveništi  

Na staveništi nejsou stanovena žádná kontrolovaná pásma.  

Obr. 11 – Kabel H07RN-F [23] 

Obr. 12 – Ochranná pásma [2] 
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4.6.5 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

4.6.5.1 Nebezpečí výbuchu 

Na staveništi nebudou prováděny práce s výbušninami a trhavinami. V případě 

nálezu munice, jejích částí či jiných podezřelých předmětů je nutné zajistit: 

• přerušení veškerých v prací v lokalitě, 

• zákaz jakékoliv manipulace s předměty, 

• přivolání policie ČR na tel. čísle 158, 

• dle možností uzavření lokality pro přístup nepovolaných osob do příjezdu policie. 

4.6.5.2 Nebezpečí požáru 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 

246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně.  

Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním 

objektům a přístupnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost 

komunikací. [12] 

Požární bezpečnost na staveništi  

Požární bezpečnost na staveništi bude zajištěna především důsledným dodržováním 

zásad požární ochrany. Je nutné zajistit, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně 

zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií. [12] 

Po provádění „horkých prací“ musí být jasně určena osoba, která bude vykonávat 

požární dohled na pracovišti po dobu nejméně 8 hodin po jejich přerušení. Tato osoba bude 

jmenována v protokolu o povolení „horkých prací“, kde musí být mimo jiné vlastnoručně 

podepsána.  
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V celém prostoru staveniště platí přísný zákaz kouření mimo vyhrazená místa. 5 

Místa, kde bude kouření povoleno, budou označena tabulkou „kuřárna“ a budou vybavena 

vhodným hasícím přístrojem a popelníky z nehořlavých materiálů.  

Staveniště, stavební buňky a sklady materiálu musí být vybaveny dostatečným 

počtem hasících přístrojů vhodného typu. Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují 

musí být seznámeni s umístěním a s použitím hasících přístrojů.  

Základní povinnosti všech osob na staveništi 

• počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob 

a majetek, 

• znát rozmístění hasebních prostředků na pracovišti, ovládat jejich použití a 

nepoužívat je k jiným účelům než k účelům PO, 

• hlásit nadřízenému zaměstnanci zjištěné požární závady a zjevné porušování požárně 

bezpečnostních předpisů, 

• dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 

nebo činností, 

• plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech. 

                                                 

5 Je třeba již od předání staveniště dbát na důsledné vyhrazování míst určených pro kuřáky ze strany 

generálního dodavatele, jehož vnímání celé této problematiky může výrazně ovlivnit dodržování zákazu 

kouření mimo vyhrazená místa. V mnoha případech se lze setkat s názorem o snížení efektivity práce, ačkoli 

by mělo být v zájmu všech zúčastněných udržet tuto skutečnost na vyšší úrovni. 
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4.6.6 Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického 

vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody 

elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení  

4.6.6.1 Zajištění komunikace na staveništi  

Komunikace jsou vedeny jako oddělené od pěších, jejichž koridor bude vymezen 

alespoň pevnými sloupky, mezi nimiž bude natažena červeno-bílá páska.  Případná místa 

křížení jsou označena příslušnou značkou (cedulkou) s informacemi o křížení staveništní 

komunikace s pěší, viz Obr. 13. Staveništní komunikace jsou uvedeny v Příloze č. 3 a č. 4 

Situace zařízení staveniště, jsou využity zpevněné plochy ze zámkové dlažby u stávajícího 

areálu Lidl.  

V místě křížení komunikace a přívodu elektřiny bude provedeno uložení do 

chrániček a uložení do rýhy podél a napříč komunikací. V případě, že bude potřeba provést 

dočasné křížení komunikace s trasou médií, musí být použita systémová ochrana 

s dostatečnou únosností. [4]  

Na staveništi se nenacházejí žádné stávající nadzemní vedení, a tudíž není třeba 

vytvářet podjezdy pod vedením médií. 

Obr. 13 – Cedulka křížení s dopravním koridorem [Zdroj: vlastní] 
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4.6.6.2 Prozatímní rozvody a osvětlení 

Napojení staveniště na elektrickou energii bude provedeno ze stávajících rozvodů 

investora po nainstalování podružných odběrných měření (staveništních rozvaděčů). Po 

dobu provozu elektrického prozatímního zařízení budou prováděny jeho pravidelné revize 

ve lhůtách maximální délky šesti měsíců. Tato četnost kontrol bude prokazatelně určena.  

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 

musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 

seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. [13] 

4.6.6.3 Čerpání vody 

Na staveništi nebude prováděno čerpání vody pro snížení hladiny podzemní vody.  

4.6.6.4 Noční osvětlení  

Noční osvětlení bude využito pouze v rámci areálu Lidl, nikoli přímo na staveništi. 

4.6.7 Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 

nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro 

případ krizové situace 

4.6.7.1 Otřesy od dopravy 

Stavba se nenachází v blízkosti komunikace se zvýšenou dopravní zátěží, tudíž není 

předpokládán vliv otřesů na stavbu.  

4.6.7.2 Nebezpečí povodně 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stávající odtokové poměry nebudou 

dotčené.  

4.6.7.3 Sesuv zeminy 

Stavba je navržena jako skeletová konstrukce zaležená na pilotách. Sesuv zeminy 

není tudíž předpokládán.  
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4.6.8 Umístění zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších 

vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 

materiálu  

4.6.8.1 Zařízení staveniště6 

Zařízení staveniště bude minimální, realizace bude probíhat formou tzv. „letmé 

montáže“, tj. přivezený materiál na stavbu bude v co nejkratší době zapracován. Skládky 

materiálu budou minimální ve vymezeném prostoru přiléhajícího parkoviště a zpevněných 

ploch. Vlastní uspořádání zařízení staveniště a způsob dopravy závisí na dodavatelské firmě 

určené výběrovým řízením [31]. Základní zařízení staveniště se bude měnit v průběhu 

výstavby. V 1. fázi výstavby budou kanceláře, hygienické zařízení a část skladů nářadí 

v severní části areálu a skládky materiálu s dalšími sklady v jihovýchodní části areálu. Ve 2. 

a 3. fázi výstavby budou staveništní buňky s kancelářemi přemístěny ke skladům nářadí 

v jihovýchodní části areálu (podrobněji v Příloze č. 3 a č. 4 Situační výkres stavby BOZP 

A, B).  

Alkohol, omamné látky 

Zadavatel si vyhrazuje právo provádět namátkovou kontrolu u všech zaměstnanců 

zhotovitele vyskytujících se na staveništi a dále nevpustit na staveniště osobu, u které 

kontrolní dechová zkouška zjistí hodnotu vyšší než 0,00 %. 

Platí nulový akceptační limit pro jakékoliv omamné látky. Jedinou omamnou látkou 

může být akceptovaný lék, který je brán podle předpisu lékaře, a který prokazatelně povolil 

pracovníkovi vykonávat danou činnost.  

                                                 

6 Lze doporučit využívání systému Convision. Jedná se o docházkový terminál, který zaznamenává 

na základě načítání obličejů online docházkové listiny pracovníků. Před průchodem pracovníka na staveniště 

dojde k načtení obličeje a k provedení dechové zkoušky, čímž systém vyhodnotí pozitivní/negativní výsledek. 

Při pozitivním výsledku nebude pracovník vpuštěn dále na staveniště. Více informací na www.convision.cz. 

Obr. 14 – Piktogram alkohol, omamné látky [24] 
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4.6.8.2 Svislá a vodorovná doprava osob a materiálu  

Autojeřáby 

Požadavky na BOZP při provozu autojeřábů vychází ze základních předpisů a musí 

být dodrženy: 

• požadavky ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – mobilní jeřáby, [10] 

• požadavky stanovené v návodu výrobce; v jeho technických podmínkách. 

Jeřábník je odpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce. 

Musí se vždy řídit pokyny vazače, který musí být zřetelně označen křížem na přilbě. Musí 

být vyškolený a mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu – platný jeřábnický průkaz.  

Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene, dává pokyny jeřábníkovi. Musí 

být kompetentní, být vyškolen, prakticky zaučen a jeho znalosti musí být ověřeny. Vazač 

musí mít oprávnění k vázání břemen – platný vazačský průkaz.  

Jmenovitá nosnost jeřábu nesmí být překročena. S břemenem se musí manipulovat 

tak, aby nedošlo k jeho rozhoupání. Vazačské prostředky musí být neporušené. Je zakázáno 

zvedat břemena šikmým tahem, zvedat břemena zasypaná, přimrzlá a vytahovat násilně 

vazací prostředky z pod břemen. Jeřáb nesmí být používán při rychlostech větru vyšších, než 

je uvedeno v jeho provozních podmínkách. I při relativně slabém větru je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost manipulaci s břemeny. [10] 

Ostatní zařízení pro přepravu osob a materiálu 

Pro vodorovný přesun materiálu bude využito ručních paletových vozíků a čelních 

nakladačů s paletovými vidlemi. Pro přesun osob na skladbu střešního pláště bude využito 

pevného žebříku na stávajícím objektu Lidl, který slouží k přístupu pro běžnou údržbu. 

Následně bude postavena schodišťová věž od dodavatele těchto systémových prvků. 

4.6.9 Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů 

Před započetím bude odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras 

podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S jejich druhem, trasami, hloubkou 

uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 

práce provádět. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od energetického vedení budou 

prováděny ručně. U strojně prováděných výkopů obsluha stroje zajistí, aby se v ohroženém 
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prostoru stroje nepohybovaly žádné osoby. Ohrožený prostor je vymezen maximálním 

dosahem stroje zvětšeným o 2 m. Stroje, které pojíždí při práci též směrem vzad, musí být 

vybaveny i světlomety osvětlujícími pracovní prostor za strojem, nejméně dvěma 

oranžovými majáky a hlasitou signalizací. [1] [13] 

Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět od hloubky 1,3 m pažícími 

boxy. Volný okraj pažícího boxu u výkopu hlubších než 1,5 m musí být zajištěn technickou 

konstrukcí (dvoutyčovým zábradlím) zakotveným do pažícího boxu. Box nesmí být zasunut 

až na dno, aby jeho horní hrana tvořila funkci zarážky min 0,15 m proti pádu materiálu do 

výkopu v případě, že do něho vstupují osoby. Pracovníci ve výkopech hlubších než 1,3 m 

jsou povinni používat předepsané OOPP a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka 

výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 0,8 m. Při přerušení zemních prací 

(delším než 24 hodin) musí osoba pověřená zhotovitelem zkontrolovat stav zabezpečení 

výkopu. [1] [13] 

Při provádění přípojek a přeložek zajistí stavbyvedoucí odpojení sítí od zdrojů 

energií. Hlavní uzávěry musí být zajištěny proti manipulaci uzamčením. Při sypání materiálu 

do výkopu se v něm nesmí pohybovat žádné osoby. Nakladač s materiálem se musí 

pohybovat v takové vzdálenosti od hrany výkopu, aby nemohlo dojít k jejímu usmýknutí. 

Výkopy budou ohrazeny zábradlím až do doby jejich zasypání.  

Obr. 15 – Pažící boxy [2] 
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4.6.10  Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných plochách 

Staveniště nezasahuje svými pracemi do veřejných ploch a pozemních komunikací. 

Toto řešení není uplatněno.  

4.6.11  Postupy pro betonářské práce  

Založení bude provedeno formou vrtaných pilot o profilu 900 mm a 

železobetonových základových prahů. Délka pilot je odvislá od zatížení, charakteru 

základových půd po délce piloty a hloubky únosného podlaží, která se mění po délce objektu.  

Základové piloty budou hloubeny pomocí vrtné soupravy. V ohroženém prostoru 

vrtné soupravy se během její činnosti nesmí vyskytovat žádné osoby. Ihned po vyhloubení 

základové piloty následuje vložení armokoše a vrt bude vyplněn betonovou směsí. Po 

vyvrtání piloty zajistí stavbyvedoucí, aby byl výkop ohrazen proti pádu pracovníků do 

výkopu zábranou ve vzdálenosti min 1,5 m od hrany výkopu.  

Betonáž bude prováděna pomocí čerpadla betonové směsi na automobilovém 

podvozku, které bude zásobováno betonovou směsí z autodomíchávačů. Obsluze čerpadla 

betonové směsi je přísně zakázáno vstupovat do prostoru piloty. Ovládání ramena čerpadla 

je obsluha povinna provádět z místa, které se nachází mimo ohrazený prostor piloty a 

z kterého má dostatečný rozhled. [1] 

Do ohrazeného prostoru piloty je možné vstoupit až poté, co se úroveň piloty bude 

nacházet méně než 0,5 m pod hranou vrtu. Bude-li z jakéhokoliv důvodu nutné vstoupit do 

ohrazeného prostoru piloty, musí být pracovníci vybaveni OOPP proti pádu z výšky. Jako 

kotvící bod je možné použít betonový blok TOP SAFE7. Jedná se o blok hmotnosti 0,5t 

                                                 

7 Betonový blok TOP SAFE – problematika zajištění pádu osob do nezapažené piloty. Z vlastní 

zkušenosti lze říci, že v rámci realizace jsem se s tímto ani jiným řešením nesetkal. V žádném technologickém 

Obr. 16 - Betonový blok TOP SAFE [25] 
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s oky, která jsou určena jako transportní a s okem pro úchyt osobního postroje pro zajištění 

pádu pracovníka.  

Betonáž podkladních betonů a základové desky bude provedena pomocí čerpadla 

betonové směsi na automobilovém podvozku, které bude zásobováno betonovou směsí 

z autodomíchávačů. Ovládání ramena čerpadla betonové směsi je obsluha povinna provádět 

z místa, ze kterého má dostatečný rozhled [1] [13]. Hutnění betonové směsi bude provedeno 

pomocí ponorných vibrátorů. U těchto zařízení je nutné dodržovat obecné zásady práce 

s elektrickými zařízeními. Vlastník těchto zařízení je povinen doložit doklady o 

provedených revizích těchto zařízení. Pracovníci provádějící betonářské práce musí být 

navíc vybaveni gumovými holínkami, pracovními rukavicemi a ochranou zraku.  

Obsluha autodomíchávačů je povinna zajistit při couvání k násypce čerpadla 

betonové směsi pověřenou osobu, která bude podávat signály nutné k bezpečnému couvání 

vozidla, které si předem vzájemně domluví. Obsluha autodomíchávače je povinna dbát 

místních provozních předpisů na staveništi, zejména dodržovat maximální povolenou 

rychlost 10 km/h, nevjíždět mimo vyznačené cesty a před opouštěním staveniště očistit 

vozidlo tak, aby nemohlo dojít ke znečistění veřejné komunikace.  

Provozovatelé strojů a zařízení jsou povinni koordinátorovi BOZP na vyžádání 

předložit doklad o provedené revizi a příslušné oprávnění k obsluze stroje daného typu.  

4.6.12  Postupy pro zednické práce 

Zděné konstrukce jsou na tomto projektu použity pouze pro některé vnitřní příčky a 

zazdívání otvorů. Zednické práce je povoleno provádět pouze z prvkových lešení se 

zajištěním proti pohybu a s minimálně jednotyčovým vnitřním zábradlím. Kozová lešení 

nejsou povolena. Materiál pro zdění bude dopravován pomocí čelního nakladače s vidlemi 

na určené místo. V případě potřeby svislého přesunu materiálu bude využito mobilního 

jeřábu.  

                                                 

postupu včetně vymezení rizik, kterými jsem prošel nebylo toto riziko nikdy specifikováno. I přes záporné 

odpovědi společností, zabývajícími se hlubinným zakládáním, na dotaz, zda se setkali s pádem člověka do 

nezapažené piloty, navrhuji řešení betonového bloku se záchytnými oky. 
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4.6.13  Postupy pro montážní práce  

Na stavbě bude prováděna montáž železobetonového skeletu. Řešení obvodového 

pláště je navrženo jako železobetonová sendvičová stěna. Vnitřní dělící příčky v chlazených 

částech a mrazírně budou provedeny stěnami z lehké montované sendvičové technologie – 

stěny s PIR jádrem, krycími vrstvami z pozinkovaného ocelového plechu potažené vrstvou 

plastu. Pro montážní práce musí být zpracován technologický postup montáže. [31] 

Prvky nosného skeletu budou na staveniště dopravovány bezprostředně před jejich 

osazením z důvodu omezení skladování materiálu na staveništi a s tím rizik spojených. 

Železobetonové stěny budou skladovány výhradně ve stojanech pro toto skladování 

výrobcem určených.  

Jako zdvihací prostředek je uvažován autojeřáb. Montáž bude prováděna na základě 

odsouhlaseného technologického postupu obsahujícího podrobný popis provádění prací 

včetně zajištění BOZP. Zavěšování dílců smí provádět vyškolený vazač podle výrobní 

dokumentace výrobce. Způsob vázání nebo odvazování břemene musí být vždy v koordinaci 

a za plné součinnosti s obsluhou zdvihacího zařízení. Pro jejich dorozumívání lze používat 

vysílačky. Vázací prostředky musí mít platnou revizi, nesmí být poškozeny.  

Při vztyčování sloupů vazač hlídá, aby se žádné osoby nezdržovaly v blízkosti 

zvedaného břemene. Před odvázáním sloupu ze zdvihacího zařízení musí být sloup zajištěn 

proti pádu vyklínováním pomocí dřevěných montážních klínů. Odvazování sloupu ze 

zdvihacího zařízení bude provádět pracovník výhradně z mobilní pracovní plošiny. [28]  

Obr. 17 - Stojany pro skladování prefabrikovaných 

panelů [Zdroj: vlastní] 
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S průvlaky, nosníky a železobetonovými ztužidly bude manipulace probíhat 

obdobným způsobem jako u sloupů. Při přemísťování prvků na místo uložení se nesmí žádný 

pracovník zdržovat v blízkosti břemene. Vlastní usazení na koncích prvků bude prováděno 

výhradně z mobilních pracovních plošin [28]. Zajištění při práci ve výškách z mobilních 

pracovních plošin popisuje kapitola 4.6.13.1. 

4.6.13.1 Mobilní pracovní plošiny  

Požadavky 

Zařízení (plošina) musí být v odpovídajícím technickém stavu a je nutné, aby byla 

pravidelně prokazatelně kontrolována. K dovybavení plošin se smí použít pouze výrobcem 

schválená a certifikovaná přídavná zařízení.  

Před zahájením práce musí odpovědný pracovník zkontrolovat místo práce 

plošiny s důrazem na kvalitu podloží, nadzemní vedení okolní konstrukce, zohlednění 

ochranných pásem a dodržení bezpečných vzdáleností.  

Obr. 18 - Osazování fasádního panelu 

z mobilních plošin [Zdroj: vlastní] 
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Pracovník na plošině musí být vybaven bezpečnostním zachycovacím postrojem, 

který přikotví ke kotvícímu bodu dle návodu výrobce. Délka upevňovacího lana musí 

zamezit, aby se obsluha na plošině dostala do pozice, z níž by mohla vypadnout. Kotvení 

vně plošiny je nepřípustné! Tento požadavek bude požadován v případě opakujícího se 

porušování pravidel používání. 

Před zahájením práce musí být vyhrazen a označen ohrožený prostor pracovní 

plošiny před vstupem nepovolaných osob. Ohrožený prostor musí mít šířku volného okraje 

pracoviště nejméně: 

• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

• 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

• 2,5m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

• 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. [13] 

Při pohybu plošiny musí být určena druhá osoba, která bude obsluze v koši dávat 

pokyny ze země tak, aby při pohybu plošiny nedošlo k nebezpečné situaci.  

V každém případě musí být v dostatečné blízkosti plošiny osoba na zemi, která je 

připravená včasně zareagovat a která je proškolena a schopná ovládat plošinu v tzv. 

nouzovém režimu ze země a v případě potřeby spustí koš plošiny do spodní polohy (součást 

záchranného plánu). 

Pokud je plošina vybavena stabilizačními opěrami, musí být používány vždy dle 

návodu výrobce. 
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Pracovní plošina nesmí být používána jako výtah. Vstupovat na pracovní plošinu a 

opouštět ji se smí pouze tehdy, když je ve zcela spuštěné poloze a výhradně za pomoci 

schůdků či žebříku k tomu určených.  

Je nutné se mít na pozoru před dalšími vnějšími vlivy, tj. např. před větrem, změnou 

podloží, v zimních podmínkách apod. 

 

Zakázané činnosti s plošinou 

• zatěžovat nerovnoměrně plošinu; přetěžovat plošinu nad jmenovitou nosnost, 

• pracovat s plošinou na sklonu terénu větším, než povoluje návod výrobce, 

• používat plošinu za větru, jehož rychlost převyšuje 35 km/hod, 

• opustit plošinu bez zajištění proti zneužití nepovolanou osobou, 

• obsluhovat plošinu při zhoršení zdravotního stavu, 

• zvedat materiál pomocí plošiny přesahující obrys pracovního koše a převážet, 

respektive zdvihat břemeno jinak, než uvnitř koše (na zábradlí, na výsuvném rameni 

apod.), 

• používat plošinu v případech špatného technického stavu. [13] 

4.6.14  Postupy pro bourací a rekonstrukční práce  

Dojde k částečnému vybourání stávajícího obvodového pláště v rozsahu nových 

otvorů a výměny za konstrukce s požární odolností. Původní zámečnické výrobky budou 

demontovány, stávající kontejnerová rampa se zruší. Zastřešení kontejnerové rampy se 

(nezávisle na ocelové konstrukci střechy haly) demontuje. Pro napojení nového střešního 

pláště na původní halu bude demontována navazující atika a stávající zábradlí, které bude 

osazeno na nové místo po dokončení přístavby. Pro tyto práce bude využito mobilního jeřábu 

a mobilních plošin. Stávající zpevněné plochy v rozsahu přístavby se odstraní, pomocí drtiče 

kameniva rozmělní a následný recyklát bude využit pro zpětné zásypy mezi hlavy pilot. [31]  
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Před započetím bouracích prací je nutné staticky zajistit stávající nosné konstrukce, 

vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je 

nutno bezpečně zajistit vstupy do demontované části a přijmout opatření k ochraně 

veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.  

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 

vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 

materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. Při provádění bouracích 

prací a demontáže musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu 

zhotovitelem pověřenou (mistr, stavbyvedoucí). Tato určená osoba po celou dobu výkonu 

sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob po něm. Z tohoto 

pracoviště se nesmí vzdálit a vykonávat jinou činnost než dozor. [13] 

4.6.15  Řešení montáže stropů, střešního pláště 

Střecha přístavby haly bude plochá ve sklonu 2 % z trapézových plechů a skladby 

izolace s nízkou atikou. Ve střešním plášti budou otvory pro technologické prostupy a 

světlíky [31]. Jako komunikační prostředek pro pohyb pracovníků na pracoviště (na stávající 

střešní plášť halového objektu, od jehož části bude probíhat osazování vrstev střešního 

pláště), bude namontována schodišťová věž společně se stavebním vrátkem GEDA, který 

bude sloužit pro dopravu drobného materiálu na pracoviště. 

Obr. 19 - Schodišťová věž [Zdroj: vlastní] 
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Osazování trapézových plechů na nosnou konstrukci – materiál pro skladbu střešního 

pláště bude dopravován pomocí mobilního jeřábu nebo pomocí stavebního vrátku. První 

řada trapézových plechů bude do finální polohy osazena pracovníky z mobilních plošin, kde 

budou pracovníci jištěni POZ (postroj osobního zajištění) s tlumičem pádu. Při osazování 

dalších trapézových plechů budou pracovníci používat POZ s tlumičem pádu zajištěný 

lanem k bodovým kotvám dočasného záchytného systému. Tyto kotvící body budou 

připevněny k již osazeným trapézovým plechům, a to způsobem určeným návodem k jejich 

používání, který bude ověřen statikem. Následně budou na střešním plášti vymezeny 

koridory pro volný pohyb pracovníků bez POZ a kotvících bodů pomocí mobilních sloupků 

s plastovým řetězem umístěných minimálně 1,5 m od hrany pádu. 8 Toto zajištění bude 

využito při současném osazování trapézových plechů a pokládání dalších vrstev budoucího 

střešního pláště. Po obvodu již zhotovených částí střešního pláště bude osazeno pevné 

mobilní zábradlí, které bude k dispozici ze stávajícího halového objektu.   

Propadnutí střešní konstrukcí hrozí v místě technologických prostupů a světlíků. 

Tyto místa budou zajištěna proti propadnutí pomocí ochranné sítě nebo lze využít zábranu 

umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany pádu – lze využít mobilních sloupků 

s plastovým řetězem společně s kari sítí, která bude položena přes tyto otvory ve střešním 

                                                 

8 Lze doporučit projednávat tato řešení spojená s náklady pro dodavatele prací již v přípravné fázi 

projektu. V případech, kdy nejsou dodavatelé na tato řešení připraveni (upozorněni předem již u výběrového 

řízení), bývá problémem vynutit si nákup dalších pomůcek nad rámec odsouhlaseného rozpočtu. Následují 

opakující se upozornění na tyto nedostatky ze strany koordinátora BOZP, které mohou vést po dohodě 

s generálním dodavatelem k zastavení prací do doby provedení požadujících opatření.  

Obr. 20 – Mobilní sloupky s plastovým řetězem [26] Obr. 21 – Pevné mobilní zábradlí [Zdroj: vlastní] 
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plášti a zajištěna proti jejímu posunutí. Dalším možným řešením je použití menších částí 

trapézových plechů pevně připojených do trapézových vln, viz Obr. 22, s tím, že rozestup 

mezi jednotlivými částmi nesmí přesahovat 0,25m. 

Vrstvy trapézových plechů, které nebudou v daný čas rozvrstvovány a budou na 

krajích propojeny pomocí drobných nýtů a zajištěny tak před nepříznivou povětrností a 

možnému odvátí [30]. 

4.6.16  Postupy pro práci ve výškách9 

Volné okraje musejí být přednostně zajištěny pomocí zábradlí odpovídající NV 

362/2005 Sb. Pravidla pro zajištění prací na souvrství střešního pláště jsou určena viz výše 

v kapitole 2.6.13.  

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

jak během práce, tak po jejím ukončení. [13] 

Objekty jsou zastřešeny plochou střechou se sklonem do 10°, nebudou provádět 

zvláštní opatření proti sklouznutí.  

                                                 

9 Dle českého statistického úřadu je pád z výšky jednou z nejčastějších příčin vzniku pracovních úrazů 

ve stavebnictví.  Pracovníci často používají POZ (postroj osobního zajištění), v mnoha případech se však 

nepřikotví ke kotvícímu bodu s domněnkou „takto jsem to zvládl již několikrát“, ačkoli by tak mělo být v zájmu 

zajištění vlastní bezpečnosti. Zde lze vyzdvihnout systémová řešení skupiny Skanska pro zajištění pádu 

z výšky. 

Obr. 22 - Řešení zajištění prostupu/světlíku proti 

propadnutí střešní konstrukcí [Zdroj vlastní] 



61 

 

Zajištění pod místem práce ve výšce musí být provedeno vymezením ohroženého 

prostoru, a to do šířky nejméně: 

• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 

• 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m [14]. 

4.6.17  Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce  

4.6.17.1 Skladování materiálu 

Materiál musí být vždy skladován v souladu s pokyny výrobce na určeném místě. 

Žádný materiál nesmí být skladován ve svislé poloze bez zajištění proti sesunutí nebo 

překlopení [13]. Materiál smí být skladován nejblíže 2 m od volného okraje konstrukcí. 

Nebezpečný materiál musí být skladován v kontejnerech se záchytnou vanou, jejíž objem je 

1/10 celkového skladovaného objemu. V kontejneru musí být také zajištěno větrání. 

Skladování plynů, které budou použity pro sváření, musí být vždy odděleně v klecích 

s možností přichycení na jeřáb, aby v době mimořádné situace mohlo dojít k okamžitému 

přemístění tohoto celku.  

4.6.17.2 Lešení  

Na staveništi nebude využito statického lešení. V případě potřeby budou využívána 

pojízdná pracovní dílcová lešení. Provozovatel lešení zašle před výstavbou lešení (min. 14 

dní před výstavbou) návod k používání lešení pro daný druh. Lešení lze využívat po jejich 

náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do 

Obr. 23a, 23b – kontejnery se záchytnou vanou [Zdroj: vlastní] 
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užívání osobou zodpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávací 

protokol. [13]  

Provozovatel musí vést deník pomocné konstrukce, který bude umístěn na lešení a 

budou v něm vedeny záznamy o pravidelné kontrole oprávněné osoby. 10 Pojízdná lešení 

musí mít předepsané parametry a musí být vybavena stabilizátory [8]. Je zakázáno se 

pohybovat s mobilním lešením, pokud se na něm nacházejí lidé. Je-li výška podlážky 1,5 m 

a více, musí být lešení vybaveno zábradlím dle NV 362/2005 Sb. Přístup na podlahovou 

plochu pojízdného lešení musí být veden vnitřkem konstrukce.  

 

4.6.17.3 Žebříky  

Na žebříku smí být prováděny pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 

ručního nářadí. Při výstupu a sestupu musí být zaměstnanec obrácen čelem k žebříku. Po 

žebříku nesmí vystupovat (sestupovat), ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

Pata žebříku bude umístěna na pevném a bezpečném povrchu a zajištěna proti podklouznutí. 

Přesah žebříku nad dosaženou konstrukcí u výstupu musí být minimálně 1,1 m a žebřík musí 

být zajištěn proti samovolnému pohybu např. přidrátováním v horní části. Při výstupu ze 

žebříku musí být okolní prostor zajištěn proti pádu osob technickou konstrukcí dle NV 

362/2005 Sb. [9] [14] 

                                                 

10 U těchto pojízdných lešení lze doporučit navíc určení odpovědné osoby na staveništi, která bude 

alespoň 2x týdně kontrolovat lešení vizuálně. Dochází obvykle k častým přesunům lešení mezi pracovišti, při 

kterých vyškolení pracovníci provádějí jejich přestavbu, a ne vždy jsou lešení uvedena do původního stavu.   

Obr. 24 – Zakázané činnosti s mobilním lešením [1] 
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4.6.17.4 Stavební stroje  

Dodavatel je povinen zajistit, aby stroje použité na staveništi měly platné veškeré 

nutné revize, byly vybaveny všemi bezpečnostními prvky dle návody výrobce, a aby obsluha 

strojů vlastnila příslušná oprávnění k obsluze daného typu stroje a byla náležitě a 

prokazatelně proškolena k používání stroje.  

V ohroženém prostoru stroje, se při chodu stroje nesmí zdržovat žádné fyzické osoby. 

Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 11 Nemá-li 

obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci 

se strojem. [13] 

                                                 

11 V realizaci se setkáváme s pracovníky, kteří nevnímají tuto skutečnost jako podstatnou a nepozorně 

se pohybují kolem pracovních strojů či pod jejich pracovním zařízením. Je důležité při práci/pohybu 

pracovníka v blízkosti stroje navázat se strojníkem oční kontakt a pohybovat se na stejné straně jako je 

strojníkova kabina. Ten poté uvede pracovní zařízení do klidu a umožní tak provedení pracovního úkonu.  

Obr. 25 – Ukázka správného použití 

žebříku [Zdroj: vlastní] 



64 

 

4.6.17.5 Svařování  

Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 

stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 

elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 

fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku.  

Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nevlastní průkaz 

odborné kvalifikace svářeče (svářečský průkaz) obsahující všechny náležitosti dle právního 

předpisu. Přechodná svářečská pracoviště budou vybavena vhodnými hasícími přístroji a 

jinými hasebními prostředky podle zvláštních právních předpisů. [13] 

V případě svařování na této stavbě se svařuje pouze na písemný příkaz a po 

provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření (příkazní list se vyplňuje 

každý den před zahájením svařování). Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně 

bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost 

svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled ve stanovených 

intervalech. Intervaly se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko 

svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.  

4.6.18  Prolínání a souběh jednotlivých prací  

Na staveništi nebude využíváno zároveň více jeřábů.  

Souběh prací více zhotovitelů  

Koordinátor v součinnosti s prvním zhotovitelem koordinuje spolupráci zhotovitelů 

nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu 

stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, 

Obr. 26 – Ochrana konstrukcí před nepříznivými účinky od svařování [1] 
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popřípadě v těsné návaznosti. Všechny zainteresované subjekty musí být prokazatelně 

seznámeny s riziky vyplývající z pracovních činností a dotčeného prostředí, musí dojít k 

vzájemné písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleni z 

BOZP a požární ochrany, a dále musí být vybaveni určenými OOPP.  

Ohrožený prostor pod pracemi ve výšce bude po dobu provádění prací vyznačen 

pomocí bezpečností pásky, viz kapitola 2.6.14. Při provádění prací se staveništní 

mechanizací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru strojů. Prostor ohrožený 

činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 

nepokračuje v práci se strojem. [13] 

4.6.19  Zajištění organizace tunelářských a podzemních prací  

Na staveništi se nevyskytuje tento druh prací.  

4.6.20  Dokončovací práce, práce pomocné stavební výroby a bezpečnostní 

opatření při provádění udržovacích prací 

Montáž hromosvodu na fasádě objektu bude provedena z pracovní mobilní plošiny, 

pracovníci budou jištěni proti pádu OOPP s tlumičem pádu. Pro montáž zábradlí v místech 

vstupu do technického podlaží mohou být použity kotevní body umístěné v podlaze 

technického podlaží. Na střechách bude primárně použito technické konstrukce pro zajištění 

provádění prací. Pouze v případě montáže atikových plechů budou pracovníci zajištěni ke 

kotvícím bodům, které budou sloužit pro montáž střešního pláště. Práce na vzduchotechnice 

ve výškách budou provedeny z mobilních pracovních plošin nebo mobilního lešení. Sloupy 

veřejného osvětlení budou montovány pomocí plošin. Práce při montáži z mobilních 

pracovních plošin budou probíhat za současného vyloučení pohybu osob pod místem 

provádění prací.  

4.6.20.1 BOZP při provádění udržovacích prací 

Přístup na střechu budou mít pouze osoby poučené v rámci pravidelné údržby střechy 

a technologického zařízení umístěného na střeše (VZT, chlazení, antény atd.). Přístup na 

střechu je po stávajících žebřících nebo po novém požárním žebříku, který bude ukotven na 

ŽB nosnou konstrukci přístavby v místě přístupové plošiny u 2.NP a u nouzového východu. 
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Žebříky budou provedeny dle ČSN 74 3282 se suchovodem a ochranným košem. Pro 

zabránění použití neoprávněnou osobou bude opatřen bezpečnostním plechovým krytem 

s panty a se zámkem v systému generálního klíče. [11] 

Střešní plášť je navržen se střešní fólií na bázi FPO, v místě výstupu z požárního 

žebříku a přístupové a údržbové chodníky budou provedeny z desek s protiskluzovou 

úpravou. 

Zabezpečení proti pádu ze střechy – přístavba opatřena po obvodě ochranným 

systémovým zábradlím. 

Údržby instalací a zařízení pod střechou v hale i přístavbě jsou možné z plošiny, 

v případě potřeby bude potřebná plocha v předstihu vymezená – zabránění skladováni zboží 

nebo parkování vozíků. V prostorech s podhledy je pohyb údržby možný po mezistropu, do 

těchto prostor je přístup revizními otvory s žebříkem. 

Veškerá zařízení používaná při servisu a údržbě musí být schválená pro použití 

v potravinářském provozu. Provádět servis a údržbu mohou pouze pracovníci seznámení 

s provozem ve skladu – s vybranými firmami jsou předem uzavřeny servisní smlouvy. Firmy 

mají k dispozici veškerou projektovou dokumentaci.  

Pro údržbu obvodového pláště a zařízení osazených na obvodovém plášti (světla) je 

možno využít montážní plošinu, eventuálně v případě větších oprav lešení osazené na 

přilehlé zpevněné ploše. 

4.6.21  Stavební a další práce a činnosti v objektech za jejich provozu 

Z harmonogramu prací lze vyčíst, že budou probíhat určité práce a činnosti ve 

stávajícím skladu provozu Lidl, které budou probíhat v tomto objektu bez vyloučení jeho 

provozu.  

Tyto práce budou koordinovány ze strany koordinátora, hlavního dodavatele a TDI. 

Koordinátor poskytne protokol o sdělení průběhu prací v provozu LIDL (viz. Příloha č. 9 

této diplomové práce), který bude vyplňován pro každého dalšího subdodavatele na delší 
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časový úsek. 12 Denní ohlašování bude poté probíhat elektronickou formou na uvedené e-

mailové adresy a zápisem do stavebního deníku. Přílohou tohoto protokolu bude situační 

výkres pracoviště s vyznačením komunikačních tras pro pohyb pracovníků s materiálem na 

určené pracoviště.  

Samotná montáž bude prováděna po drobných úsecích, které budou vždy ze strany 

zhotovitele ohraničeny přenosnými sloupky s červenobílou páskou/řetízkem. Montáž mimo 

staveniště bude probíhat v souladu s platnou legislativou týkající se BOZP. 

4.6.22  Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na 

stavbu 

Na staveništi se nevyskytuje tento druh prací.  

4.6.23  Postupy a opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce 

a činnosti spojené s používáním chemických látek, ionizujícího 

záření a výbušnin a výskytem azbestu 

Na staveništi se nevyskytuje tento druh prací.  

  

                                                 

12 Na základě požadavku zadavatele byl vytvořen tento protokol, tzv. trojstranná dohoda, kterou se 

informují všichni zúčastnění o průběhu prací v provozu Lidl. Protokol obsahuje identifikační údaje dodavatele, 

objednatele stavby, zhotovitele díla, předmět plnění díla, požadavky ze strany koordinátora BOZP a další 

důležité vstupní informace. Potvrzený protokol včetně přílohy se situací obdrží vždy před zahájením prací 

odpovědný pracovník všech výše jmenovaných.  
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5. Metodika výkonu koordinátora BOZP na základě 

zkušeností z praxe 

Zpracování metodiky výkonu koordinátora BOZP je vedeno formou stanovení 

ucelených a krátkých informací, aby byl přehled co nejjednodušší, přehledný, a především 

pochopitelný jak pro nové a začínající koordinátory BOZP, tak i pro zadavatele (investora, 

stavebníka). 

Koordinátorem BOZP je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 

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

staveništi. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, 

která odborně vede realizaci stavby. Předpoklady odborné způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP jsou uvedeny v § 10 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Koordinátora určuje zadavatel dle podmínek uvedených v §14 a §15 tohoto zákona. [15] 

Ačkoli se tato diplomová práce zabývá pohledem koordinátora na realizační fázi 

projektu, je nezbytné zohlednit i přípravnou fázi, se kterou výkon koordinátora úzce souvisí.  

5.1  Koordinátor při přípravě stavby 

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění: „Rozsah a obsah projektové 

dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 

nebo pro vydání stavebního povolení“, uvádí ve své části B.8 Zásady organizace výstavby, 

odstavci j) následující povinnost rozsahu dokumentace projektanta pro zadavatele: „Zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů“. [32] 

Dojde-li k určení koordinátora BOZP při přípravě stavby, (což má dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., pro zadavatele stavby určit projektant) postupuje koordinátor následujícím 

způsobem: 

- koordinátor si vyžádá od zadavatele stavby veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost a pro zpracování plánu BOZP (aktuální projektová dokumentace, 



69 

 

harmonogram prací apod.). Poznámka: Koordinátor obvykle dostává pouze 

elektronickou verzi PD, s papírovou verzí se na něho zapomíná.  

- v součinnosti se zadavatelem a projektantem provádí konzultace nad řešením 

projektové dokumentace z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

realizaci zamýšleného projektu i při užívání stavby, [15] 

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

vhodná pro plánování jednotlivých prací,  

- dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a aby bylo, s 

přihlédnutím k účelu stanoveném zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, [15] 

- koordinátor dostává do podvědomí zadavatele stavby důležitost systémových 

opatření při realizaci stavby, která jsou poté součástí výkazu výměr (např. záchytné 

sítě pod světlíky při provádění skladby střešního pláště) 13, 

- na základě vyspecifikovaných řešení zpracovává plán BOZP ve smyslu zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

- plán BOZP nechává odsouhlasit a podepsat všechny zhotovitele, pokud jsou v době 

zpracování plánu známi, popřípadě po konzultaci jiných možných řešení upravuje 

zpracovaný plán BOZP, [15] 

- po předchozí domluvě se zadavatelem stavby zpracovává Oznámení o zahájení prací, 

které předává na OIP (oblastní inspektorát práce) 8 dní před předáním staveniště 

prvnímu zhotoviteli. 

 

 

                                                 

13 V přípravné fázi stavby je vnímání BOZP zadavatelem stavby nejdůležitějším článkem 

pro zajištění vhodných řešení při realizaci stavby. Pokud není zadavatel zkušeným stavebníkem, 

který se již s výkonem koordinátora setkal, tak vzhledem k faktu, že je držitelem finančních 

prostředků tak nechce finanční prostředky právě na výkon koordinátora uvolnit. Důvod: Firma má 

svou osobu odborně způsobilou (OZO) v prevenci rizik, což je často mylně zaměňováno za OZO 

koordinátora.  
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Na základě vlastních zkušeností z praxe lze konstatovat, že v mnoha případech 

dochází k určení koordinátora nedostatečně v předstihu před zahájením prací a tím 

koordinátor:  

- ztrácí možnost součinnosti při návrhu řešení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a při užívání stavby, 

- zpracovává plán BOZP na poslední chvíli a součástí projektové dokumentace nemusí 

být řešení pro užívání/údržbu stavby, 

- zhotovitel není v dostatečném předstihu seznámen s plánem BOZP včetně jeho 

doporučení pro zajištění bezpečnosti při realizaci stavby; tyto opatření nejsou 

obvykle součástí finálního rozpočtu a koordinátor tak velmi obtížně požaduje 

navržená řešení. 

Problémem bývá následně např. absence záchytného systému nebo ochranného 

zábradlí na plochých střechách pro bezpečný výstup a pohyb po střešní konstrukci při její 

údržbě, což může mít vedle celkových ceny stavby také dopad do doby realizace stavby.  

5.1.1 Sankce 

Zákon č. 309/2006 Sb. ukládá zadavatelům staveb tři základní povinnosti na úseku 

BOZP. Při neplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. jsou inspektoři 

Státního úřadu inspekce práce, na základě zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, 

oprávněni udělit pokuty do výše:  

• až 300 000,- Kč za nesplnění povinnosti poskytovat koordinátorovi BOZP 

součinnost, 

• až 300 000,-Kč za nesplnění povinnosti určit koordinátora BOZP, 

• až 400 000,- Kč za neplnění povinnosti o doručení oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu. [33] 

5.2 Koordinátor při realizaci stavby  

Výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby přímo navazuje na jeho výkon při 

přípravě stavby. Je-li koordinátorem totožná osoba jako při přípravě stavby, je zároveň 

zpracovatelem plánu BOZP a je mu znám jeho obsah ve všech podrobnostech. V této fázi 

začíná komunikace koordinátora především se stranou prvního zhotovitele.  
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Předáním plánu BOZP a jeho podpisem ze strany zadavatele a prvního zhotovitele je 

brán plán jako závazný. Plán BOZP mimo jiné vymezuje pravidla a povinnosti zadavatele, 

zhotovitele a jiných fyzických osob.  

Na základě vlastních poznatků z praxe níže uvádím aplikovatelný postup výkonu 

koordinátora při realizaci stavby. Jedná se o možné řešení a zpřehlednění pro nové a 

začínající koordinátory BOZP, ačkoli je každá stavba originálem.  

Koordinátor při realizaci stavby: 

• při zahajovací schůzce s prvním zhotovitelem jasně vymezí pravidla a 

odpovědnosti účastníků výstavby14 a provede o tomto do stavebního deníku 

o za zajištění bezpečnosti na celém staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, 

jehož společnost staveniště převzala, 

o za zajištění bezpečnosti při provádění jednotlivých činností zodpovídá vedoucí 

pracovníků provádějících dané činnosti jehož kontaktní údaje jsou zapsány 

v Příloze plánu BOZP č. 5 Seznam podzhotovitelů stavby, 

o o aktualizaci tohoto dokumentu bude koordinátor BOZP vždy informován na 

poskytnutou e-mailovou adresu a kopie tohoto dokumentu bude uložena do 

složky BOZP, která bude k dispozici na staveništi, 

o doporučení: první zhotovitel je povinen informovat své podzhotovitele o 

jednotné struktuře technologického postupu, která je navržena v kapitole 3.1.1 

této diplomové práce, 

o každý zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

písemně informovat určeného koordinátora o jeho technologických postupech 

v dané struktuře a o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 

opatření přijatých k jejich odstranění15, [15] 

                                                 

14  V případě stálé přítomnosti Technika BOZP na stavbě může řešit některé z níže uvedených bodů 

právě tento technik. Z důvodu finanční stránky projektů není však toto řešení obvyklou záležitostí.  

15 V realizaci se často setkáváme s předáváním TP včetně rizik, které jsou několika stránková. Jedná 

se především o kopírování jednoho a tentýž dokumentu, který je v mnoha případech využíván obecně pro 

větší rozsah prací, nikoli pro konkrétní provádění prací doplňující daný technologický postup.  

. 
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o při zjištění nedostatků je hlavní stavbyvedoucí povinen upozornit vedoucího 

pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu, 

o doporučení: první zhotovitel by měl mít možnost uplatňovat finanční sankce 

vůči vedoucím pracovníkům provádějícím jednotlivé činnosti – sankce za 

přestupky na úseku BOZP lze sjednat ve smlouvě o dílo, 

o každý zhotovitel je povinen řídit se zásadami stanovenými v tomto plánu 

BOZP, 

o hlavní stavbyvedoucí je zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které se 

přihodí na jím převzaném staveništi, 

o seznámení všech účastníků stavby s plánem BOZP provádí odpovědná osoba 

prvního zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr), která předá kopii tohoto 

dokumentu v papírové nebo elektronické podobě každému podzhotoviteli, 

o první zhotovitel si vyžádá podpis od podzhotovitele na formuláři o předání 

staveniště, na kterém bude mimo jiné uvedeno, že podzhotovitel byl seznámen 

s plánem BOZP a bezpečnostními riziky ostatních zhotovitelů, 

o vzájemné seznámení zhotovitelů s bezpečnostními riziky stvrdí každý 

zhotovitel svým podpisem do formuláře, který je Přílohou č. 8 plánu BOZP a 

této diplomové práce, 

• musí být na stavbě přítomen a koordinuje opatření k zajištění BOZP 

o koordinace probíhá v součinnosti s prvním zhotovitelem, jednotlivými 

zhotoviteli nebo jejich zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany při práci na 

staveništi, 

• sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky 

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

nedostatky, navrhuje vhodná opatření, požaduje okamžitá zjednání nápravy, 

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích, [15] 

• v případě nepřijetí přiměřených opatření ke zjednání nápravy koordinátor 

oznamuje tyto skutečnosti zadavateli stavby; na základě tohoto oznámení je 

zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných 

koordinátorem, [15] 
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• provádí kontrolu zabezpečení obvodu staveniště (stabilita, kompletnost – 

neoprávněný vstup apod.), 

• na základě změn v průběhu realizace stavby provádí aktualizace znění plánu 

BOZP zpracovaného v přípravě stavby [15] 

o plán BOZP musí být vždy přizpůsoben skutečnému průběhu prací na staveništi, 

o aktualizace zasílá koordinátor na určené e-mailové adresy (viz Příloha č. 5) 

jednotlivých zhotovitelů, což je odsouhlasený způsob seznámení s aktualizací 

plánu BOZP, 

o v papírové podobě předkládá koordinátor aktualizaci prvnímu zhotoviteli a 

objednateli na nejbližším KD (= kontrolní den),  

• zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, 

[15] 

• organizuje kontrolní dny k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 

jimi pověřených a organizuje jejich konání [15] 

o z každého KD musí být vyhotoven zápis ve SD nebo v deníku BOZP, 

o zápisy z KD budou rozesílány také v elektronické podobě, včetně 

pořízených fotografií na určené e-mailové adresy, 

Obr. 27– Ukázka zápisu koordinátora z prohlídky stavby [Zdroj: vlastní] 



74 

 

o náležitosti zápisu z KD: prezenční listina, datum kontroly, seznam 

zjištěných nedostatků s opatřeními a termíny k jejich nápravě, termín 

příštího KD, 

o neomluvená účast na kontrolních dnech se považuje za porušení 

předpisů BOZP, pokud koordinátor pro realizaci neurčí jinak, 

o ukázka zápisu z KD koordinátora BOZP je přiložena v Příloze č. 10. 

5.3 Check list – otázky na koordinátora BOZP  

Jako koordinátor BOZP bych si měl po své kontrole na staveništi umět zodpovědět 

na otázku: „Provedl jsem svou kontrolu svědomitě a na nic jsem nezapomněl?“ Odpovědí 

na tuto otázku by mohl být právě krátký Check list vytvořený v rámci této diplomové práce. 

Tento Check list je pouhým námětem a doporučením pro další tvorbu, který by si 

koordinátor mohl dle své potřeby rozvíjet a poté, čas od času, vyplnit pro vlastní kontrolu.  

Tab. 9 – Check list – otázky na koordinátora BOZP 

Projekt/stavba:  Datum kontroly: 

*NP – není předmětem řešení na této stavbě Ano Ne NP* 

 
Jsou jasně vymezena práva a povinnosti všech účastníků výstavby?    

Jsou nedostatky z předchozí kontroly odstraněny?    

Jsou všichni pracovníci seznámeni s plánem BOZP a současnou situací na stavbě?     

Mají všichni podzhotovitelé vedoucího pracovníků? (je zapsán v Příloze č.5?)     

Má každý podzhotovitel odsouhlasený TP, součástí, kterého je bezpečnost práce?    

Jsou pracovníci vzájemně seznámeni s riziky ostatních účastníků stavby?    

 

Proběhla kontrola oplocení/ohrazení staveniště?     

Je udržován pořádek a čistota na staveništi/pracovišti?    

Jsou přístupové cesty, komunikace a únikové cesty volné?    

Je materiál skladován bezpečně a na vyhrazených místech?    

Je vyhrazen a dodržován nebezpečný prostor kolem mechanizace, výkopů apod.?    

Ohrožuje stavba veřejnost, popřípadě je tato skutečnost náležitě zajištěna?    

 

Používají pracovníci předepsané OOPP v souladu s plánem BOZP?    
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Jsou OOPP udržované, kontrolované a splňují svou funkčnost?    

 

Je kolem strojů a zařízení vyhrazen nebezpečný prostor?    

Jsou stroje a vozidla naváděna určenou osobou?    

Mají stroje a vozidla světelnou signalizaci a signalizaci zpětného chodu stroje?    

 

Jsou výkopy náležitě vymezeny/zabezpečeny?    

Je používáno pažících boxů dle plánu BOZP?    

 

Používají pracovníci OOPP proti pádu včetně kotvících bodů dle TP?    

Proběhla kontrola kolektivní ochrany? (zábradlí, pevné zábrany apod.?)    

Jsou zajištěna všechna místa (i otvory) s možností pádu?    

Jsou mobilní pracovní plošiny používány v souladu s plánem BOZP?    

Je prostor pod pracovníky ve výšce zajištěn a ohrazen proti pádu předmětu?    

 

Jsou dočasné konstrukce pravidelně kontrolovány?    

Proběhla kontrola dočasných konstrukcí bez nedostatků? (Zábradlí, zábrany apod.?)    

Mají dočasné konstrukce předávací protokoly?    

 

Jsou pracovníci informováni o energetických sítích a ochranných pásmech?    

Jsou sítě lokalizovány a viditelně označeny?    

Má stavba povolení od správce energetických sítí?    

 

Je provedeno zemnění jeřábu a jeho revize?     

Proběhla komunikace mezi jeřábníkem, vazačem a vedoucím pracovníkem?    

Jsou stroje postaveny na stabilním podloží?    

Byly před použitím zkontrolovány vázací prostředky?      

 

Pokračování Check listu dle vlastních potřeb koordinátora. 

 

Ačkoli některé z výše uvedených otázek jsou předmětem kontroly OZO v prevenci 

rizik, koordinátor BOZP může přispět svou kontrolou k dosažení zvýšené bezpečnosti prací 

na stavbě. V praxi se lze setkat i s problémem, kdy malé firmy nevědí, že mají mít OZO 

v prevenci rizik. Je tedy na místě, aby koordinátor přispěl svou kontrolou ke zkvalitnění 

průběhu stavby.  
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Doporučení: Pro hladký průběh činností a správnou koordinaci k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi by měl být koordinátor, v součinnosti se 

stavbyvedoucím, přítomen na staveništi při ranním rozdělení prací.  
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6. Závěry, náměty a doporučení  

I když je funkce koordinátora legislativně zakotvena více jak 10 let, tak se stále 

ukazuje významná nutnost dostat do podvědomí především zadavatelů (pozn.: konkrétně 

hlavně státních zadavatelů, kde zkušenosti s realizačními projekty jsou často malé), co 

obnáší role koordinátora BOZP v přípravné i realizační fázi stavby, tudíž projekt by měl 

s touto skutečností po finanční stránce počítat a tato role by měla být adekvátně ohodnocena. 

Lze doporučit projednávat řešení v zajištění bezpečného pracoviště po dobu výstavby 

spojená s náklady pro dodavatele prací již v přípravné fázi projektu. V případech, kdy nejsou 

dodavatelé na tato řešení připraveni (upozorněni předem již u výběrového řízení), bývá 

problémem vynutit si nákup dalších pomůcek nad rámec odsouhlaseného rozpočtu. Toto vše 

končí v přístupu obou smluvních partnerů, tedy zadavatele, aby měl již v přípravě 

koordinátora a pak zhotovitele, který má zaveden kvalitní systém BOZP pro zajištění 

pracoviště, jak pro své pracovníky, tak pro subdodávky. Zde se jedná nejen o technologické 

a kvalitativní řešení stavební dodávky, ale i požadavky na BOZP, PO i ŽP. 

V rámci zpracování diplomové práce bylo jedním z cílů vypracování metodiky 

výkonu koordinátora. Tato metodika vznikla na základě vlastní dvouleté zkušenosti z praxe 

v oblasti BOZP společně s absolvovanými předměty věnujícími se této problematice na 

fakultě stavební a ukazuje pohled začínajícího koordinátora na celou problematiku tvorby 

plánu BOZP a s ním souvisejícím výkonem koordinátora. Tato metodika je určena a měla 

by tedy pomoci především novým a začínajícím koordinátorům či koordinátorům, kteří 

nepracují pravidelně.  

Ukazuje se též, roli koordinátora BOZP v přípravné i realizační fázi stavby je třeba 

stále propagovat, protože je opovržena. Tato práce by mohla pomoci ke zlepšení vnímání 

důležitosti role koordinátora. Možná by tomu prospěl i fakt, že nejsou stále dvě hlavní kauzy, 

pád mostů ve Studénce a ve Vilémově, uzavřeny ve smyslu postihu koordinátora v jeho 

funkci. 

I drobné firmy musí mít své odborně způsobilé osoby (OZO) v prevenci rizik. 

V závislosti na počtu zaměstnanců se řeší tato skutečnost v rámci zaměstnavatele, má-li 

k tomu potřebné znalosti nebo vlastním zaměstnancem či smluvním partnerem k tomu 

oprávněným. 
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Výuka předmětů se zaměřením na BOZP probíhá na ČVUT – fakultě stavební, pouze 

na oboru L – v 8. semestru při předmětu BOZP při práci na staveništi a v 10. semestru při 

předmětu Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi. Základní vnímání je třeba sdělit i 

budoucím projektantům či architektům jako pomoc pro budoucí profesní život, což současný 

stav výuky na FSv neposkytuje.  

Je žádoucí tuto problematiku ve výuce stále rozvíjet a označovat jí za důležitou, kde 

pro tvorbu plánu BOZP a všechny jeho náležitosti, či pro seznámení se s rolí koordinátora 

BOZP může sloužit právě tato diplomová práce.  

Metodika výkonu koordinátora BOZP, její zhodnocení a komentáře mohou být 

využity pro praxi ve formě článků nebo samotné publikace. 

Pro zajištění kvalitní kontroly pracovníků vstupujících na staveniště lze doporučit 

využívání systému Convision, neboli docházkového terminálu pracovníků na stavbě, s nímž 

by se mohl výrazně zlepšit monitoring pracovníků a pohled prvního zhotovitele na 

bezpečnost a dále i důležitá možnost namátkové nebo pravidelné kontroly na alkohol, 

například pro určené osoby: jeřábníky, řidiče – strojníky apod. 

U pojízdných lešení lze doporučit určení odpovědné osoby na staveništi, která bude 

alespoň 2x týdně kontrolovat lešení vizuálně. Dochází obvykle k častým přesunům lešení 

mezi pracovišti, při kterých vyškolení pracovníci provádějí jejich přestavbu, a ne vždy jsou 

lešení uvedena do původního stavu.   

Námětem pro zlepšení informovanosti koordinátora o průběhu jednotlivých prací je 

jednotná struktura technologického postupu, která je navržena v rámci této diplomové práce 

a měla by přispět pro jednotnost zasílaných informací.  
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