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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci 

ve výstavbě nového oddělení psychiatrie areálu Pardubické nemocnice. 

Práce je zaměřena na určení a popis právních předpisů, včetně jejich 

použití v pracovních postupech. Dále práce řeší zpracování plánu BOZP pro 

realizaci nemocničního objektu, který je legislativně pro výstavbu nutný. 

Cílem práce je analyzovat bezpečnostní rizika a navrhnout opatření 

k jejich snížení. Bezpečnostní opatření jsou dále graficky a časově 

znázorněna. 

 

Klíčová slova 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, plán BOZP, legislativa BOZP, 

riziko, staveniště 

 

Abstract 

The thesis deals with health and safety equipment draft measures 

for the construction of the psychiatry department in the Pardubice 

hospital complex. The thesis is focused on the identification and 

description of legislation, including their use in work procedures. 

Furthermore, the work addresses the elaboration of a health and safety 

plan for the implementation of a hospital building, which is legally 

necessary for construction. The goal of this thesis is to analyze safety risks 

and propose measures to reduce them. The safety measures are also 

shown graphically and temporally. 
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1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1.1. Úvod 

Život a míra zdraví se dá velice snadno zkrátit. K předcházení úrazů 

člověk nepotřebuje jen šikovnost a inteligenci, ale především moudrost. 

Ta bohužel neroste na stromech a ani zbylé dvě vlastnosti nepatří 

k dostatkovému zboží. To jediné, čím se dají tyto vlastnosti nahradit, jsou 

pravidla a zde začíná obor BOZP. 

Zkratka BOZP je všudypřítomná. Její existence je spjatá, v  malé či 

větší míře, se všemi možnými druhy prací a činností. Má obrovský význam 

v právní legislativě a jejímu účelu se věnuje nejeden zákon či vládní 

nařízení. Tato zkratka znamená „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Obor se zabývá veškerými činnostmi, při kterých hrozí riziko úrazu, či 

jakékoliv jiné újmy. Pojem „činnosti“ je dost široký a opravdu se může 

jednat o cokoliv, co představuje práci člověka. Od zalévání květin přes 

chůzi po schodech, práci na počítači až po vysoce rizikové aktivity. 

Účelem práce není ale poukázat na veškeré jednání, při kterém 

může dojít ke zranění. V této publikaci bude řešeno jen jedno z mnoha 

odvětví tohoto oboru, a tím je stavebnictví. 

Stavebnictví je jeden velký souhrn pracovních činností, které samy o 

sobě představují velké riziko úrazu, a proto je jejich provádění zákonem 

přísně podchyceno. To ovšem bohužel neznamená, že by se úplně 

zamezilo úrazům, či ještě fatálnějším následkům nehod na staveništích. Ty 

hrozí neustále. Činnosti, jako je práce ve výškách, manipulace s těžkými 

břemeny nebo i elektrikářské práce, jsou denním chlebem pracovníků 

pohybujících se na staveništi, kteří jsou ovlivněni nedbalostí, lhostejností a 

leností. 

Lidé jsou různí a svým přístupem ne vždy přinášejí užitek sobě či 

svému okolí. Proto byla sepsána pravidla pro bezpečný výkon práce, ať je 

jakákoliv. Tyto předpisy by měly zamezit nemilým následkům úrazu. 

Pravidla a pokyny by nás měly zajímat nejen proto, že nám poskytnou 
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nižší riziko újmy na zdraví, ale předně proto, že jsou dané zákony a 

nařízeními. A to nejen zákony České republiky, ale i Evropské unie, kterou 

jsme součástí. 

V této práci se pokusím dané normy a zákony týkající se 

bezpečnosti na stavbách zformulovat do praktické podoby, a to nejen 

textovou, ale i grafickou podobou.  

1.2. Definice BOZP 

V současnosti není žádná zákonná nebo oficiální definice tohoto 

výrazu. Existují však jiné odborné publikace, které se touto problematikou 

zabývají. Každý má svůj styl a každý má svá slova. Všechny dohromady ale 

říkají vlastně totéž: obor BOZP má právními prostředky zamezit a 

předcházet vzniku pracovních úrazů a nehod. 

„BOZP je obor o předcházení nebo omezování rizika ohrožující 

životy a zdraví zaměstnanců při práci“ – Prevence pracovních rizik díl I; 

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. a kol.; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 

v.v.i.; 2009 

„BOZP – Soubor činností všech subjektů podílejících se na přípravě, 

realizaci anebo údržbě stavby směřujících k omezení nebezpečí anebo 

vzniku rizik na staveništi, k odstraňování anebo snižování důsledků těchto 

rizik na životy a zdraví fyzických osob na stavbě a k předcházení vzniku 

škod anebo k jejich snižování“ – Příklady správné praxe činností 

koordinátora BOZP na staveništi; MPSV; Bc. Vladimír Mílek; 2013 

„BOZP – je interdisciplinární nebo též mezivědní obor, který lze 

definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž 

úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při 

pracovním procesu“. - https://www.bozp.cz/aktuality/co-je-bozp/ 

„BOZP – Souhrn všech opatření (technických, technologických, 

právních, administrativních, organizačních,…), která se společně snaží 

zamezit vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných ohrožení 
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zdraví a životů osob, vlivem pracovních činností“. - 

https://www.sawuh.cz/definice-pojmu-bozp-a-po/ 

1.3. Výklad pojmů 

Podle:  

 Příklady správné praxe činností koordinátora BOZP na staveništi; MPSV; 

Bc. Vladimír Mílek; 2013 

 PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I; RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. a kol.; 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.; 2009 

 Bezpečnost práce při stavebních pracích; vyhláška ČÚBP a ČBÚ o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; 1990 

 Platná legislativa 

o Zadavatel stavby – stavebník, investor, objednatel stavby, kterým 

může být právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je stavba anebo 

údržba stavby prováděna, anebo zhotovitel v případě, že provádí 

stavbu pro sebe. 

o Zhotovitel – právnická nebo podnikající fyzická osoba nebo jiná 

fyzická osoba, která pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu 

zajišťuje nebo provádí na staveništi stavební, montážní, stavebně 

montážní a bourací anebo udržovací práce bez ohledu na to, zda se 

jedná o přímou dodávku díla pro zadavatele stavby nebo o 

poddodávku pro jiného zhotovitele. 

o Staveniště – místo vymezené dočasně k realizaci stavby, její změně, 

odstranění anebo k její údržbě. 

o Pracoviště – vymezené místo pro provádění dílčích stavebních a 

údržbářských prací. 

o Bezpečnost – situace, při níž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku 

škody odstraněno nebo sníženo na přijatelnou úroveň. 

o Bezpečnostní opatření – opatření, které svými technickými a 

organizačními zásahy umožňují bezpečnou práci nebo bezpečný 

provoz zařízení. 
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o Nebezpečná práce – činnost, která při použití všech stanovených 

bezpečnostních opatření představuje zvýšené úrazové riziko 

pracovníka. 

o Nebezpečné prostředí a prostor – prostor se zvýšeným nebezpečím 

vzniku úrazu při práci nebo poškození technického zařízení. 

o Kolektivní ochrana – ochrana před riziky pro více zaměstnanců 

společně, např. zavedením nové technologie na pracovišti, 

odstraněním namáhavé práce apod. 

o Individuální ochrana – poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. 

o Odpovědný pracovník – pracovník pověřený řízením práce na 

svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat. 

o Ohrožený prostor – pracovní prostor se zvýšeným úrazovým rizikem 

vyvolaným umístěním a činností pracovníka, stroje nebo zařízení, 

nebezpečím pádu předmětů z výšky, zřícením konstrukce apod. 

o Riziko – ohrožení, které je podmíněno kombinací pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné události a vážnosti úrazu či poškození zdraví 

osob. 

o Zábrana – přírodní nebo umělá překážka vymezující nebo dělící 

prostor určený pro pohyb osob, vozidel apod., nebo tomuto pohybu 

nežádoucím směrem zabraňující, a to z bezpečnostních nebo 

provozních důvodů, přičemž nemusí splňovat požadavky na zatížení 

jako zábradlí. 

 

2. Legislativa 

Bezpečnost a zdraví lidí je na prvním místě, tedy alespoň by mělo 

být. Proto je správné vytvořit řád, který v případě dodržování zajistí 

minimalizaci vzniku rizik vedoucím k úrazu. Takový řád existuje, ale je 

schován mezi nekonečnými řádky zákonů a nařízení, které bohužel nepatří 

do zábavné literatury. 
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Pokud tedy půjdeme cestou od nejvyšší právní síly pro Českou 

republiku, dostaneme se na úroveň ústavního pořádku ČR. Ten 

představuje souhrn ústavních zákonů spolu s Ústavou ČR a Listinou 

základních práv a svobod.1  

Nižší úroveň představují zákony, tedy právní předpisy přijaté 

parlamentem. Tam už nás věci začínají zajímat. V obecném pojetí, nebo 

spíše ve smyslu vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, narážíme 

na bezpečnost v Zákoníku práce. Podrobně se o tom budeme rozepisovat 

v dalších kapitolách.2  

Pokud sestoupíme ještě hlouběji do právní síly, narazíme na 

podzákonné předpisy. A to na vyhlášky a nařízení vlády. Rozdíl mezi nimi 

je hlavně v tom, kdo je vydává. Nařízení vlády vydává vláda s podpisem 

jejího předsedy za účelem provedení zákona v jeho mezích. To platí pro 

jakýkoli zákon, který vláda kodifikuje. Vyhlášku, tedy prováděcí předpis 

k zákonu, vydává orgán státní správy (např. ministerstvo, rada kraje, rada 

obce), ale jen pokud je zákonem zmocněn (jmenován). Nejasnost by mohla 

být i v rozdílu mezi zákonem a prováděcím předpisem. Jde o to, že 

vyhláška by měla pouze upřesňovat význam právních norem obsažených 

přímo v zákoně. Tedy pro představu uvádím příklad: v Zákoníku práce č. 

262/2006 Sb. se říká, že „zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat 

pracemi, které ohrožují jejich mateřství“. Ve vyhlášce č. 180/2015 Sb. se 

pak dozvíme, jaké konkrétní práce jim mají být zakázány. Vyhlášky a 

nařízení vlády tedy slouží k upřesnění a doplnění zákonů.3  

Nejnižší právní silou jsou pak technické normy. Ty dodržovat 

dokonce ani nemusíme, ovšem jen pokud nejsou zmíněny v zákoně nebo 

smlouvě. Stanovují parametry materiálů, výrobků, pracovních postupů 

atd. Na rozdíl od zákonů a podzákonných předpisů jsou normy 

zpoplatněny. Na první pohled by nám to mohlo být jedno, když se jimi 

 
1https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_po%C5%99%C3%A1dek

_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 
2 https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon 
3https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_%C4

%8Cesk%C3%A9_republiky 
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Obrázek 1 - Úrovně právní moci 

Zdroj: vlastní 

nemusíme řídit, ale pokud se zákon odkazuje na technickou normu, přímo 

nám tím stát přikazuje si normu zakoupit nebo přinejmenším půjčit. Dále 

pak při nedodržení normy, ač není závazná, je mnohdy potřeba 

vysvětlovat důvod, proč nebyla dodržena. To vede občas k vášnivým 

diskuzím a penalizacím. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraťme se zase zpátky k BOZP. K tomuto tématu se váže několik 

právních předpisů a norem. Ty představují souhrn pravidel a postupů, 

které se uplatní jak v dokumentaci, tak přímo na staveništi. Ty 

nejpodstatnější jsou vypsány v dalších podkapitolách. 
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2.1. Zákony 

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

Nechci se zde zabývat bezpečností každého pracovního odvětví. 

Nás zajímá stavitelství. Přesto však musíme začít řešit problematiku BOZP 

od úplného základu. A tím je zákon č. 262/2006 Sb. neboli Zákoník práce.  

V tomto zákoně se dozvídáme o vztazích mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem a jejich vzájemném přístupu k bezpečnosti, tedy 

především jejich povinnostech. V zákoně se dočteme o zásadách pro 

přijímání opatření k prevenci rizik. Jde o omezování vzniku rizik, a pokud 

už nějaká vzniknou, tak o odstraňování jejich příčin. Obecně jde o to, aby 

byly minimalizovány negativní vlivy na zdraví zaměstnanců. A to předně 

použitím prostředků kolektivní ochrany a nahrazením fyzicky namáhavých 

prací novými technologiemi a pracovními postupy.4 

Tímto zákonem jsou stanoveny povinnosti zaměstnavatele, které 

zasahují do výkonu práce všech nebo určených skupin zaměstnanců 

 Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával 

zakázané práce a práce, jejichž náročnost neodpovídá jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

 Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance, do jaké kategorie 

je jím vykonávaná práce zařazena. 

 Zaměstnanci musí být sděleno, jaké lékařské prohlídky a jaká 

vyšetření či očkování jsou nutná s ohledem na charakter 

vykonávané práce. 

 Zaměstnavatel má informovat zaměstnance o rizicích z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních. 

 Zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance školení o právních a 

ostatních předpisech z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

 
4 https://www.bozpinfo.cz/bezpecnost-ochrana-zdravi-v-novem-zakoniku-prace 
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Mezi další povinnosti také patří vztah k některým skupinám 

zaměstnanců, jako jsou kuřáci, těhotné ženy, kojící matky apod.  

Práva a povinnosti zaměstnance nejsou tak obsáhlá jako povinnosti 

zaměstnavatele a také v nich najdeme spíše jen návaznosti na povinnosti 

předešlé. 

 Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má 

důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem 

ohrožuje jeho život nebo zdraví. 

Co se týče povinností, zaměstnanec je povinen „podrobit se 

lékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním podle zvláštních 

právních předpisů, účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem 

k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržovat právní a ostatní 

předpisy a pokyny zaměstnavatele z této oblasti, s nimiž byl řádně 

seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, 

dodržovat stanovené postupy, používat stanovené pracovní a dopravní 

prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky, nepožívat alkoholické 

nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele 

a v pracovní době i mimo tato pracoviště, podrobit se zjištění, zda není 

pod vlivem uvedených látek a nekouřit tam, kde jsou účinkům kouření 

vystaveni nekuřáci“.5 

2.1.2. Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon  

V zákoně č. 183/2006 Sb. se v rámci bezpečnosti staveb, můžeme 

dozvědět, jaké povinnosti mají jednotliví účastníci stavby. Například i 

stavebník má povinnost ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich 

zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo 

bezpečnost stavby. 

 
5 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá 
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Povinnosti stavebníka v rámci BOZP jsou tedy velmi úzké. Co ale 

takový přímý dozor? Stavbyvedoucí spolu se stavebním dozorem mají 

povinnost vést kroky k odstranění závad při provádění stavby a 

neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 

odstranit při vedení stavby. Dále pak má stavbyvedoucí povinnost: 

 řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 

dokumentací, 

 zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů, 

 spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka 

nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a 

s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 

na staveništi. 

V neposlední řadě uvádím projektanta, který odpovídá za správnost, 

celistvost, úplnost, proveditelnost a bezpečnost stavby provedené podle 

jím zpracované projektové dokumentace.6 

2.1.3. Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, s číslem 309/2006 Sb. se dostáváme už k jádru věci. Tento zákon 

přímo navazuje na zákoník práce a dozvíme se v něm požadavky na 

pracoviště, pracovní prostředí, prostředky a zařízení, organizaci práce, 

pracovní postupy a bezpečnostní značky. Dále pak rizikové faktory, 

zakázané práce, odborné způsobilosti, další úkoly zadavatele, zhotovitele 

a koordinátora BOZP na stavbě. 

U požadavků jsou věci vztaženy k povinnostem zaměstnavatele, ale 

nejsou nijak zvlášť konkrétní ve smyslu míry nebo provedení. Patří tam 

pravidla jako: 

 
6 Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon; část čtvrtá, pátá 
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 zajištění, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim 

včetně přístupových cest byly stále volné, 

 udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

 zajištění spolupráce s jinými osobami, 

 Zajištění, aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

 atd. 

Odborná způsobilost by se mohla rozdělit mezi tři osoby. 

Zaměstnavatele, odborně způsobilou osobou k provádění prevenci rizik 

(preventistu rizik) a koordinátora BOZP.  

Zaměstnavatel může zajišťovat úkoly k prevenci rizik sám, pokud 

má nejvýše 25 zaměstnanců. Pokud má 25 až 500 zaměstnanců, může 

úkoly zajišťovat sám, ale jen jestliže je k tomu odborně způsobilý. Nad 500 

zaměstnanců už musí přenechat úkoly v prevenci rizik jedné nebo více 

odborně způsobilým osobám. 

Hlavní rozdíl, podle tohoto zákona, mezi preventistou a 

koordinátorem je v udělení odborné způsobilosti. Oba musí složit zkoušku 

o odborné způsobilosti a mít za sebou 3 roky odborné praxe (nebo 1 rok 

při VŠ vzdělání). Oba musí mít maturitní zkoušku, ale preventista nemusí 

mít vzdělání technického zaměření. 

Preventista rizik je osoba, která dohlíží na dodržování bezpečnosti 

práce uvnitř jedné firmy. Provádí preventivní kontroly a školení BOZP 

firemních zaměstnanců. Zjišťuje a identifikuje rizika na stavbě a 

spolupracuje s ostatními účastníky řízení.  

Koordinátor je nezávislá osoba, která působí tam, kde jsou 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. Jeho hlavním úkolem je 

koordinovat zhotovitele a předcházet tím bezpečnostním kolizím. Ovšem 

nenahrazuje tím činnosti preventisty rizik. Koordinátor má za úkol 

vypracovat plán BOZP, pokud ho zadavatel musí zajistit. Plán se zajišťuje 

v případě: vykonávání práce a činností vystavující fyzickou osobu 
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zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.7 (Které to jsou, se 

dočteme v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 5). 

2.1.4. Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 

Tímto zákonem vznikly nové správní úřady, a to Státní úřad inspekce 

práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP). Zřídily se jako kontrolní 

orgány pro ochranu pracovních vztahů a pracovních podmínek. Zákon 

určuje jejich práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení 

stanovených povinností.   

SÚIP je právně nadřazen oblastním inspektorátům, které jsou 

rozděleny podle krajů, ve kterých působí. Má na starosti vedení a 

koordinaci inspektorátů, zpracovává program kontrolních akcí a předkládá 

ministerstvu práce a sociálních věcí podněty ke zlepšení právních úprav. 

Inspektoráty vykonávají kontroly ve své oblasti působnosti, ukládají 

opatření k odstranění nedostatků, včetně zákazů a pokut, jsou oprávněny 

účastnit se šetření v případě úrazu a poskytují vyjádření k oznámení 

zahájení stavebních prací. Zmínkou o oznámení zahájení prací se 

dostáváme ke zmíněnému zákonu č. 309/2006 Sb., kde je podle §15 

zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu podle místa staveniště. 

Dále zákon vykládá práva a povinnosti inspektora, určuje přestupky 

a výši uložení pokuty za nedodržení povinností.  

Důležitými odkazy by tu měly být především §17 a §30, ve kterých 

jsou vypsány přestupky na úseku bezpečnosti práce.8 

 
7 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
8 Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 
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2.2. Nařízení vlády 

2.2.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (BOZP na 

staveništi) 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích navazuje a 

doplňuje zákon č. 309/2006 Sb. Upravuje bližší minimální požadavky na 

BOZP na staveništích, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, další činnosti, které je koordinátor BOZP na staveništi 

povinen provádět při přípravě a realizaci stavby a bližší požadavky na 

obsah a rozsah plánu BOZP na staveništi. 

Toto nařízení je důležité především svými přílohami. Od roku 2016 

je jich šest a mají za úkol specifikovat obecně zmíněné povinnosti 

v zákonu. 

Příloha č. 1 specifikuje požadavky na staveniště, jako je výška 

oplocení, vyznačení bezpečnostními značkami, označení rozvodů energie 

atd.  

Příloha č. 2 obsahuje požadavky na bezpečné užívání strojů a nářadí 

na staveništi. Jedná se o požadavky na obsluhu strojů, stroje na zemní 

práci, míchačky, betonárny, dopravní prostředky, čerpadla, přepravníky, 

mechanické lopaty, vibrátory, beranidla, vrátky, kladky, výtahy a přepravy 

strojů. 

O požadavcích na organizaci práce a pracovní postupy se dočteme 

v příloze č. 3. Dozvíme se tam o skladování a manipulaci s materiálem, o 

zemních pracích, jejich přípravě, zahájení, provádění, zajištění stability 

stěn a svahování výkopu. Dále pak o všem, co souvisí s betonářskými 

pracemi, jako je bednění, doprava směsi, odbednění, předpínání výztuže, 

práce se železem, zednické práce, montážní práce, bourací práce atd. 

V příloze č. 4 jsou vypsány náležitosti už zmíněného oznámení o 

zahájení prací. Kdy a komu se oznámení posílá, je zakotveno v zákoně č. 
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309/2006 Sb. a zákoně 251/2005 Sb. V tomto nařízení je jen jeho povinný 

obsah. 

Pátá příloha upřesňuje práce a činnosti, které vystavují člověka 

zvýšenému ohrožení života nebo zdraví a v případě výskytu těchto 

činností nařizuje vytvořit bezpečnostní plán. V tomto případě je kvůli 

dalším potřebám všechny uvedu. Jsou to: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku sesuvem uvolněné zeminy 

ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a 

směsí.  

3. Práce se zdroji ionizujícího záření. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s 

bezprostředním nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 

než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro 

trvalé zabudování do staveb. 

Příloha č. 6 stanovuje, co má být obsaženo v plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. Konkrétně by to měly být 

identifikační údaje stavby, údaje o zadavateli, zpracovateli projektové 

dokumentace a koordinátorovi, dále pak situační výkres širších vztahů a 
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popsány by měly být postupy řešící a specifikující jednotlivá opatření na 

stavbě.9 

2.2.2. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí je nařízení odkazující se na starý zákoník práce. Jsou 

zde prezentovány obecné požadavky na pracoviště. To znamená, co je 

nutné učinit před uvedením pracoviště do provozu. Dále nařízení v jeho 

jediné příloze vypisuje podrobnější požadavky na pracoviště. Jsou 

specifikovány pro:10 

 stabilitu a mechanickou odolnost staveb, 

 elektrické instalace, 

 průmyslové rozvody, potrubní systémy a sítě, 

 únikové cesty a východy, 

 střechy, 

 příčky, stěny a stropy, 

 podlahy, 

 dveře, vrata a průlezné otvory, 

 pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší, 

 dopravní komunikace, nebezpečný prostor, 

 schodiště, pohyblivé schody a chodníky, 

 pevně zabudované žebříky, 

 nakládací a vykládací rampy, 

 pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků, 

 sklady pohonných hmot, 

 skladování a manipulaci s materiálem a břemeny, 

 venkovní pracoviště, 

 nízkotlaké kotelny, 

 poskytování první pomoci 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
10 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
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2.2.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

Nařízení vlády o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se stejně jako nařízení č. 

101/2005 Sb. odkazuje na starý zákoník práce a stejně jako předešlé 

nařízení uvádí požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Na rozdíl od 

něj se ale zaměřuje jen na opatření rizika pádu. 

První podmínkou pro bezpečné pracoviště, kterou zde nacházíme, je 

potřeba zajistit ochranu proti pádu na pracovištích, pokud leží ve výšce 

nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 

přesahuje 1,5 m. 

Dalším důležitým odstavcem jsou situace, kdy ochranu proti pádu 

není nutné provádět: 

 Na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 

10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, 

jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například 

zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na 

němž hrozí nebezpečí pádu. 

 Podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň 

v jednom směru nepřesahují 0,25 m. 

 Pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží 

nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

Následně je nařízení doplněno přílohou, ve které jsou vypsány 

požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů:11 

 zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 používání žebříků 

 zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 
11 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 
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 práce na střeše 

 dočasné stavební konstrukce 

 shazování předmětů a materiálu 

 přerušení práce ve výškách 

 krátkodobé práce ve výškách 

 školení zaměstnanců 

2.3. Další ustanovení 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích na stavby 

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

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

ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

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

obsluh stavebních strojů  

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

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

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 

tavných nádobách 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
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3. Řešení legislativy BOZP na stavbě 

Mít určené mantinely je dobrá věc ale situace na staveništi je 

mnohdy trochu složitá. Pracoviště se nevyskytuje ve stálém prostředí 

ohraničeném zdmi a zábradlími. Pracovníci se na něm neustále setkávají 

se změnami rizik, které se mění lokacemi, etapami práce a jejími druhy. 

Velice běžné je i využívání subdodávek a s tím spojená nutnost spolupráce 

s dalšími firmami. Dále i pestrost pracovníků, kteří mají různé kvalifikační 

úrovně, může způsobit problémy ve spolupráci. Není ani výjimkou, že se 

mezi nimi vyskytují i ti, již český jazyk moc dobře neovládají a mají i dosti 

jinou představu o bezpečnosti práce. 

Všechny tyto aspekty vedou k obtížnějšímu zavedení 

bezpečnostních standardů, které by všichni bez výjimek dodržovali. 

Jediné, co se dá dělat, je rizika předvídat, upozorňovat na ně, a následně je 

zabezpečit.  

K alespoň částečnému zabránění vzniku úrazu může pomoci několik 

zásad, upozorňujících na to nejdůležitější z oblasti bezpečnosti práce. 

Nemohou samozřejmě nahradit komplexní výpis pravidel vlády, ale pro 

znázornění problematiky stačí. 

3.1. Předrealizační příprava 

Koordinátor BOZP 

Nejdůležitější bezpečnostní fáze výstavby začíná už před samotnou 

realizací. Za předpokladu, že na stavbě pracuje víc než jeden zhotovitel, je 

zde zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP. 

Koordinátor nesmí být zhotovitel, jeho zaměstnanec ani jiná osoba vedení 

stavby. Podmínky pro jeho určení jsou: 

 Na stavbě působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 

 Na stavbě se vyskytují rizikové práce podle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. přílohy 5. 

Naopak, koordinátora není nutné určovat v případech, kdy: 
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 Kvůli stavbě není nutné doručení oznámení o zahájení prací.  

 Stavbu provádí stavebník sám. 

 Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 

Hlavním problémem v určování koordinátora bývá, že zadavatel 

většinou o této povinnosti vůbec neví. Pak v oznámení o zahájení prací 

koordinátor určen není, nebo je určen až v době realizace, kdy na tuto 

chybu upozornil zhotovitel. 

Neznalost neomlouvá, avšak vinit z chyby pouze zadavatele, který 

nemusí mít se stavbou čehokoliv žádné zkušenosti, by bylo 

nezodpovědné. Na skutečnost určování koordinátora/koordinátorů by měl 

upozornit již projektant ihned po uzavření smlouvy. Ten by měl mít o této 

problematice větší povědomí. Následná spolupráce mezi projektantem a 

koordinátorem povede ke splnění veškerých požadavků na stavbu. 

V případě, že projektant je duchapřítomný a upozorní zadavatele na 

tuto povinnost, zadavatel musí tuto povinnost splnit sám. Kdyby ji chtěl 

přenechat projektantovi, dostal by se do křížku se zákonem č. 309/2006 

Sb., kde se v § 14 odst. 2 říká, že „koordinátor nemůže být zhotovitel, jeho 

zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby“. 

Zkrátka dohoda o koordinaci BOZP na stavbě musí být dojednána smluvně 

mezi koordinátorem a zadavatelem. 

Plán BOZP 

Pokud na stavbě budou prokazatelně odváděny práce a činnosti, při 

nichž by pracovníci byli vystaveni zvýšenému riziku ohrožení zdraví, musí 

se zpracovat plán BOZP, viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha 5. 

Plán by měl mít náležitosti konkrétní stavby. To znamená, že podle 

velikosti stavby, bude plán buď stručný, nebo obsáhlejší. Měl by obsahovat 

specifické postupy bezpečných provádění prací, časový plán 

(harmonogram) a opatření k provedení prací s ohledem na jejich souběh a 
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ohrožení veřejnosti. Po dobu stavby se plán musí aktualizovat a 

přizpůsobovat se změnám, ke kterým na staveništi dochází.12  

Oznámení o zahájení prací 

Oznámení o zahájení prací je zadavatel povinen doručit oblastnímu 

inspektorátu nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Oznámení bude dále vyvěšeno na viditelném místě u vchodu na staveniště 

nebo jiným vhodným způsobem znázorněno např. štítky, tabulkami 

apod.13 Jeho náležitosti a obsah se dá vyčíst z nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. v příloze 4. 

Oznámení o zahájení prací má zadavatel povinnost doručit 

oblastnímu inspektorátu práce v případě, kdy: 

 celková doba prací je delší než 30 pracovních dnů a bude na 

nich pracovat současně více než 20 osob po dobu delší než 1 

pracovní den, 

 celkový plánovaný objem prací realizace díla přesáhne 

v přepočtu 500 pracovních dnů na jednu fyzickou osobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Příklady správné praxe činností koordinátora BOZP na staveništi; Bc. Vladimír 

Mílek; 2013 
13 Bezpečnost práce ve stavebnictví; MPSV; 2014 
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3.2. Realizace 

Realizace stavby je z pohledu spolupráce rozšířena o návrhy 

zhotovitelů. Čili jejich bezpečnostních předpisů a technologických 

postupů. Vedení stavby se tedy sestává ze stavebníka, projektanta, 

koordinátora BOZP a zhotovitele zastoupeného stavbyvedoucím. 

Koordinátor ve fázi přípravy a fázi realizace může být jedna a táž 

osoba, ale nemusí. Ve fázi realizace už většinou, pokud je třeba, 

koordinátor určen je a to proto, že zhotovitelé mají své preventisty rizik 

školící firmu v bezpečnosti práce a zadavatele na potřebu koordinátora 

upozorní.  

Zadavatel si ale musí dát tu práci určit koordinátora sám. Když se 

rozhodne nechat vše na zhotoviteli, vybraná osoba nebude právně 

považována za koordinátora BOZP. 

Obrázek 2 - Podmínky pro zpracování OZP a plánu 
BOZP 

Zdroj: 
https://www.koordinacebozp.cz/aktuality/nebojte-

se-planu-bozp-na-stavbe/ 
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3.2.1. Příprava staveniště 

Při přípravě staveniště je první řadě třeba dbát na bezpečnost těch, 

kteří na stavbu vůbec nepatří. To se dá zařídit oplocením minimálně 1,8 m 

vysokým. Existují však situace, kde je toto řešení přinejmenším 

problematické. V takových případech je nutné řešit oddělení staveniště 

jinak, a to například zdí sousedního objektu, terénní překážkou nebo 

ostrahou. Tím se zamezí vstupu nepovolaných osob a pro kontrolu 

totožnosti se využijí vrátnice. 

Vrátnice jsou také důležitým kontrolním bodem pracovníků 

v případě podezření na požití alkoholických nápojů a jiných návykových 

látek. 

Jednotlivá řešení zabezpečení stavby by měla být součástí výkresu 

zařízení staveniště. Další zásady pro přípravu staveniště jsou: 

 zajištění OOPP všem pracovníkům  

 zajištění komunikace na staveništi jak pro pěší, tak pro dopravní 

prostředky 

 zajištění sanitárního a sociálního vybavení 

 zajištění osvětlení 

 zajištění a určení skladovacích ploch 

 vytyčení trasy technické infrastruktury 

 určení rozmístění výkopů 

 určení způsobu snížení hladiny podzemní vody 

 seznámení obsluhy strojů s vedením infrastruktury 
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Obrázek 4 - Použití a dostupnost OOPP 

Zdroj: https://www.bezpecnostprace.info/rizika/galerie-nejvetsich-
bezpecnostnich-chyb/ 

 

Kontrola toho, že zaměstnanci mají vše potřebné k vykonávání 

práce, je základ, avšak ne vždy se domácí kutilové chtějí smířit 

s odbornými prostředky. V případě, že zhotovitel neposkytne potřebné 

OOPP nebo ho pracovník z nějakého důvodu nepoužije, může se na 

staveništi naskytnout i následující pohled: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Zařízení staveniště 

Zdroj: vlastní 
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3.2.2. Výkopy  

Vlastní stavební činnost začíná obvykle zemními pracemi. Pokud se 

zajistí vytyčení technické infrastruktury a pracovníci jsou s ní seznámeni, 

je první krok k bezpečnému a proveditelnému úkonu učiněn.  

U výkopů hrozí dvojí nebezpečí. Sesuv zeminy a pád do výkopu. 

Oběma se dá předejít dodržením následujících zásad: 

 ohradit výkop  

 u liniových výkopů zajistit přechodové lávky 

 stěny výkopů zajistit proti sesuvu pažením nebo jiným 

způsobem tomu určeným 

 při výkopech nevytvářet převisy a nepodkopávat stěny 

 nepracovat samostatně na výkopech hlubších než 1,3 m 

 nezatěžovat okraje nezapaženého výkopu vytěženou zeminou a 

jiným materiálem do vzdálenosti 0,5 m  

 pro vstup do výkopu využívat jen cesty k tomu určené 

 při práci stroje se nikdo nesmí pohybovat v jeho nebezpečném 

prostoru 

Chyby při provádění zabezpečení výkopu vznikají především 

nedůsledností a nízkou motivací zabezpečení provést. Existuje myšlenka, 

že výkop hluboký kolem 1,5 m nepředstavuje žádné riziko. Ať už 

pracovníci viděli zranění při pádu do výkopu či ne, zákony a nařízení mluví 

jasně. 
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Na první fotografii zleva vidíme úplně chybějící zábradlí či zábranu 

upozorňující na nebezpečí. Dále fotografie naznačuje snahu o zřízení 

zábrany, ovšem určitě ne ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Pokud to 

prostor nedovolí, bude se muset zábrana vyměnit za zábradlí vysoké 

1,1 m. Prostřední fotografie také upozorňuje na výkop prováděný strojně. 

U tohoto výkopu platí pravidlo, že musí být zapažen vždy, pokud do něj 

chtějí pracovníci vstupovat. Obrázek vpravo ukazuje nezakrytou šachtu, 

která představuje asi největší riziko. Jakákoliv deska či zábrana by přitom 

zamezila veškerému riziku. 

3.2.3. Základy a izolace 

Pro bezpečné provádění základů je nutné dodržovat následující 

pravidla: 

 žádný materiál se nesmí z výšky shazovat do výkopů 

 pro dopravu materiálu je nutné zařídit bezpečnou cestu 

 nejezdit a nechodit po armaturách a čerstvém betonu 

 dodržovat dané technologické postupy 

U izolací vzniká nebezpečí při manipulaci s horkými asfaltovými 

materiály. Proto je nutné používat dostatečné ochranné pomůcky. 

Obrázek 5 - Chyby v zabezpečování výkopu 

Zdroj foto: Pořizovatel nechtěl být jmenován (Úprava: vlastní) 
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V případě, že izolujeme stěny, je nutné udržet pracovní plochu mezi 

stavbou a výkopem širokou 1,2 m. 

3.2.4. Betonářské práce 

Kromě zásady použití ochranných prostředků při práci s betonem 

existují i další pravidla pro bezpečnou práci. Například: 

 použití únosného a prostorově tuhého bednění a podpěrných 

konstrukcí s požadovanými rozměry 

 při přepravě a ukládání betonové směsi je nutné pracovat 

z bezpečných pracovních podlah či plošin 

 odbedňování se provádí jen v případě, že je zajištěn ohrožený 

prostor proti vstupu nepovolaných osob 

 žebřík používat jen do 3 m od pracovní podlahy a neopírat ho o 

odstraňující bednění 

 bednění ukládat do předem určených skladovacích míst, kde 

nebudou překážet dalším pracím 

 při výskytu otvoru nad 0,25 m v konstrukci jednoho 

z půdorysného rozměru, se tento musí okamžitě zakrýt či jinak 

zajistit ochranou proti pádu. 

Při budování betonové konstrukce se pracovníci musí především 

vyvarovat použití svislého bednění jako nášlapné konstrukce. K zvýšení 

dosahu práce slouží pracovní plošiny, které bývají součástí bednění od 

výrobce. Při odbednění je důležité zabezpečit všechny nebezpečné otvory. 

Zajištění může proběhnout formou zakrytí, zábradlím nebo zábran. 
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Obrázek 6 - Nezajištěné prostupy 

Zdroj foto: Pořizovatel nechtěl být jmenován  

(Úprava: vlastní) 

 

3.2.5. Zednické práce 

Práce se zdivem je o něco jednodušší než práce s betonem. To ale 

platí jen v případě, že je připraven přesný plán pro manipulaci a ukládání 

zdiva. I zde platí určitá pravidla: 

 Materiál musí být uložen a připraven tak, aby nepřekážel v místě 

pracovního pásma širokého minimálně 0,6 m. 

 Kontrolu svislosti zdiva a samotné ukládání je nutno provádět 

jen z bezpečné pracovní plochy. 

 V případě, že úroveň podlahy je ve výšce nižší než 0,6 m od 

koruny vyzdívané zdi, je nutné zajištění ochrany proti pádu. 
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Obrázek 7 - Parametry pracoviště kolem 
vyzdívané zdi bez použití ochrany proti pádu 

Zdroj: vlastní 

Obrázek 8 - Pravidla pro přepravu 
břemene 

Zdroj: vlastní 

3.2.6. Montážní práce 

Tento druh práce souvisí s problematikou manipulace s břemeny. 

Některé z pravidel pro bezpečnou práci jsou: 

 určení nebezpečného prostoru v okolí a trase zdvihacího prostředku 

 zákaz zdržování osob pod přepravovaným břemenem 

 vázání břemena provádí jen osoba k tomu určená a vyškolená 

 mezi pracovníky podílejícími se na vázání, přepravě a montáži musí 

být určen způsob dorozumívání 
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3.2.7. Práce ve výšce 

Tyto práce patří k těm nejnebezpečnějším, s nimiž se na stavbě 

můžeme potkat. Nebezpečí spočívá hlavně v tom, že pracovníci ani vedení 

stavby, ač omylem či úmyslně, nedodrží vládou předepsaná pravidla 

k předcházení nebezpečných situací, a to může vést k velmi nepříjemným 

úrazům. Celou touto problematikou se zabývá nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., v němž se nachází seznam požadavků, které při dodržení, výrazně 

sníží riziko úrazů. Jmenujme: 

 Ochrana proti pádu je nutná už v případě práce nad volnou 

hloubkou vyšší než 1,5 m. 

 Proti rizikům pádu je nevhodnější použití kolektivní ochrany 

(zábradlí, ohrazení, poklopy, lešení, sítě, pracovní plošiny). 

 Je nezbytné zakrytí nebo jiné zajištění otvorů v podlaze 

s půdorysným rozměrem vyšším jak 0,25 m. 

 Otvory ve stěnách je nutno zajistit v případě výšky dolního okraje 

pod 1,1 m, šířky menší než 0,3 m a výšky menší než 0,75 m. 

 Pro zvýšení dosahu práce se musí používat jen prostředky 

k tomu určené. 

 Zábradlí se vždy skládá alespoň z horní tyče ve výšce 1,1 m a 

zarážky u podlahy vysoké 0,15 m. V případě, že podlaha je 

v úrovni 2 m nad okolím, je nutné přidat i střední tyč. 

 V případě, že není možné použít kolektivní ochranu, je zapotřebí 

použití ochrany osobní (polohovací systémy, systémy zachycení 

pádu). 

 Pracovat ze žebříku se smí jen za předpokladu nenáročné práce 

s ručním nářadím (žádné řetězové pily a pneumatické nářadí). 

 Na žebříku nesmí pracovat víc jak jedna osoba a nesmí snášet 

břemena o hmotnosti vyšší jak 15 kg 

 Žebřík musí být pevně zajištěn, musí přesahovat výstupní plošinu 

o 1,1 m a jeho pozice musí umožnit přístupovou cestu aspoň 

0,6 m širokou. 
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Obrázek 9 - Situace, kdy není potřeba ochrana proti pádu 

Zdroj: vlastní 

K pracím ve výškách ještě patří i podmínky jejich přerušení. Limity 

jsou nastaveny tak, aby se práce zastavila při bouři, dešti, sněžení nebo 

tvoření námrazy, dále pak při větru o rychlosti 8 m/s v případě práce na 

dočasných konstrukcích, a rychlosti 11 m/s v ostatních případech. 

Nakonec při slabé viditelnosti pod 30 m a teplotě pod -10 °C. 

Naopak ochrana proti pádu není nutná ve třech základních 

případech: 

 na souvislé ploše do 10°, kde je od volného okraje ve 

vzdálenosti 1,5 m zábrana 

 podél volných okrajů, u kterých jeden z rozměrů nepřesahuje 

0,25 m 

 když úroveň podlahy je 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

 

 

 

 

 

 

 

U provádění prací ve výškách nebo při sestavování ochranných 

konstrukcí, se můžou vyskytnout chyby, na které je třeba upozornit a 

neprodleně je napravit. Zvláště úrazy při pádu jsou ty nejčastější, se 

kterými se na stavbách můžeme setkat, a proto je třeba se na ně zaměřit. 
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Obrázek 10 - Chyby v provedení zábradlí 

Zdroj foto: Pořizovatel nechtěl být jmenován  

(Úprava: vlastní) 

 

Na levé straně obrázku č. 10 se nachází nesouvisle zhotovené 

zábradlí. Oprava by mohla být provedena delšími prkny nebo přistavěnou 

deskou do výšky 1,1 m. Na pravé straně je chybně provedena konstrukce 

zábradlí, kterému chybí okopová hrana. Jediné, co je třeba obětovat, je 

prkno navíc. 

Obrázek č. 11 poukazuje na nekompletní balkonovou konstrukci, 

které se někam zatoulalo boční zábradlí. Tyto konstrukce bývají 

normované od výrobce, takže chybějící zábradlí určitě někde leží. 
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Žebřík patří k velmi často používaným prostředkům vertikální 

komunikace a na jeho použití jsou také kladeny přesné pokyny. Na 

obrázku č. 12 je znázorněno chybné použití těchto prostředků. Na obrázku 

je poukázáno na nezajištění žebříku proti bočnímu vybočení, na 

nedostatečný přesah přes hranu konstrukce, který by měl být 1,1 m, a na 

levé straně i na nezabezpečení trčící výztuže proti napíchnutí. 

3.2.8. Práce s lešením 

Co se týče dočasných stavebních konstrukcí jako je lešení, i ty mají 

své podmínky ke správnému použití a využití. Uveďme například: 

 Pro zvýšení místa práce je nutno používat jen ty dočasné 

konstrukce, které jsou k tomu určeny a mají potřebnou 

dokumentaci. 

 Stavbu těchto konstrukcí smí provádět jen osoby k tomu 

vyškolené. 

 Konstrukci lze používat až po jejím úplném dokončení. 

 Lešení musí být založeno nebo přikotveno do únosného podloží 

či jiné konstrukce. 

Obrázek 12 - Chyby v použití žebříku 

Zdroj foto: Pořizovatel nechtěl být jmenován (Úprava: vlastní) Obrázek 11 -Nekompletní pracovní 
plošina 

Zdroj foto: Pořizovatel nechtěl být 
jmenován (Úprava: vlastní) 
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 Pohyblivé konstrukce musí být zabezpečeny proti samovolným 

pohybům. 

Na obrázku je patrné nevhodné provedení dočasné konstrukce. 

Jelikož se pracovníci nacházejí již ve výšce nad 1,5 m, měla by být 

konstrukce opatřena zábradlím do výšky 1,1 m s okopovou hranou. Dále 

také pracovníci používají při zvýšení místa dosahu předměty, které k tomu 

účelu nejsou uzpůsobeny. O použití OOPP ani nemluvě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 - Chybné použití konstrukce ke zvýšení dosahu 
práce 

Zdroj: https://www.bozpinfo.cz/leseni-bez-zabradli 
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Obrázek 14 - Vizualizace oddělení psychiatrie 

Zdroj:  ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.; zakázka č. 45-H-2017 

4. Praktická část a plán BOZP 

V praktické části této práce bude hrát hlavní roli vybraný objekt, pro 

který je nutné, z důvodu velikosti a splnění podmínek, vypracovat plán 

BOZP. Pro tento účel jsou vypsány potřebné údaje o stavbě a vypracovány 

všechny potřebné přílohy. 

 

Seznámení s objektem 

Jedná se o novostavbu objektu oddělení psychiatrie a klinické 

psychologie včetně dvou podzemních kolektorů, napojení objektu na 

areálové rozvody (elektro, vodovod, kanalizace, kabel SEK, teplovod, 

medicinální plyny), úpravy komunikací a přeložek areálových inženýrských 

sítí. 

Objekt je umístěn v západní části areálu nemocnice v Pardubicích. 

Jižně od řešeného pozemku se nachází vodárenská věž a pavilon 

gynekologicko-porodnické kliniky. Východně je situován pavilon 

kardiologie a kardiologické centrum AGEL. Na severu jsou pak objekty 
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laboratoří, objekt oddělení radiační onkologie a parkoviště. Pozemek je 

převážně vymezen stávajícími areálovými komunikacemi. 

4.1. Údaje o stavbě 

Základní údaje o druhu stavby 

Jedná se o výstavbu objektu psychiatrie a klinické psychologie 

včetně okolních úprav, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a 

vybudování kyslíkové stanice.  

Objekt je navržen jako železobetonová monolitická stavba. 

Konstrukční systém je kombinovaný, tvořený ŽB stěnami a sloupy. 

Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací z minerální vaty s plochou 

vegetační střechou. 

V objektu budou umístěna dvě lůžková oddělení, ambulance, denní 

stacionář, zázemí personálu, technické zázemí a prostory šaten studentů. 

Objekt je navržen jako čtyřpodlažní (jedno podzemní a tři nadzemní 

podlaží). V 1. PP je umístěna vjezdová rampa sloužící pro příjezd do garáží 

umístěných uvnitř objektu, zázemí pro personál, šatny studentů a 

technické vybavení objektu. V 1. NP je umístěn hlavní vstup, denní 

stacionář, dětská ambulance a ambulance klinické psychologie pro 

dospělé. Dále jsou zde umístěny místnosti pracovní terapie, přednášková 

místnost, vyšetřovny psychologa a lékaře a hygienické zázemí. 2. NP již 

nevyužívá celou dispozici půdorysu objektu, ale je navržen jako čtyřkřídlá 

budova kolem atria. Zde jsou umístěny pokoje pro pacienty, společenské 

prostory, vyšetřovny lékaře a psychologa, prostory pro personál, 

hygienické zázemí a ambulance pro dospělé. Poslední 3. NP je stejně jako 

2. NP navrženo jako budova s atriem. Nachází se zde pokoje pro pacienty, 

vyšetřovny, prostory pro personál a hygienické zázemí. 
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Název stavby 

NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie  

Místo stavby 

Areál Pardubické nemocnice, k.ú. Pardubičky 

Charakter stavby 

Jedná se o novostavbu oddělení psychiatrie 

Účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako zdravotnické zařízení 

Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení stavby: 06. 05. 2020 

Plánovaný termín dokončení: 14. 07. 2022 

Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Vliv na okolí stavby bude trvat zejména po dobu její realizace. 

V průběhu budování přeložek a posilování stávajících vedení bude stavba 

koordinována s provozem ostatních budov areálu nemocnice, aby 

nedocházelo k výpadkům. Při výstavbě bude omezen provoz na 

komunikacích v okolí staveniště. Dále bude také omezen provoz na 

parkovišti severně od objektu po dobu výstavby podzemních kolektorů. 

4.2. Odůvodnění pro zpracování plánu 

Odůvodnění potřeby koordinátora 

Podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb. určuje 

koordinátora zadavatel stavby. 

Podle § 14 a § 15 tohoto zákona byl koordinátor určen na základě 

těchto skutečností: 

 Na staveništi působí zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele. 
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 Vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 

15 odst. 1 tohoto zákona. 

 Stavebník neprovádí stavbu sám pro sebe svépomocí. 

 Stavba vyžaduje stavební povolení.  

Odůvodnění oznámení o zahájení prací 

Podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 Sb. je 

zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště za předpokladu, 

že: 

 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. 

 Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu. 

Oznámení o zahájení prací bylo zpracováno na základě překročení 

těchto limitů. 

Odůvodnění zpracování plánu BOZP 

Podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 Sb. je 

v případě výkonu práce a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví zpracován plán. 

Při realizaci této stavby jsou takovéto práce a činnosti vykonávány. 

Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění novely č. 136/2016 Sb. 

přílohy č. 5 jsou to konkrétně: 

 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo 

smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší 

než 5 m. 
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 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 

více než 10 m. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických 

vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených 

pro trvalé zabudování do staveb. 

4.3. Podklady pro zpracování plánu 

 DSP – dokumentace pro stavební povolení (11/2017) 

 platná legislativa v oblasti BOZP 

 mapové podklady 

4.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s r.o. 

Identifikační číslo: 64792374 

Sídlo/adresa místa bydliště: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

Kontakt: h1h@hsc.cz, tel.: 495 546 539 

Hlavní projektant: Ing. Jiří Hájek, členské číslo 0601767, obor IP00 

4.5. Situační výkres stavby 

Viz přílohy situačních výkresů. 

4.6. Požadavky na staveniště a pracovní postupy 

4.6.1. Oplocení, ohrazení stavby 

Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění novely č. 136/2016 Sb. 

přílohy č. 1, musí být staveniště v zastavěném území oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. 
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Staveniště bude obehnáno oplocením splňujícím tento požadavek 

včetně oddělení buňkoviště od stavby. K tomu mohou být využity 

následné typy oplocení. 

 

 

Pro toto konkrétní staveniště bude využito oplocení s plnou výplní 

z důvodu zvýšené prašnosti a hluku. Umístění oplocení bude z velké části 

po celou dobu výstavby nezměněno, až na odstranění v místech dostavby 

kolektorů. Bude kompletní, nerozebrané a po dobu výstavby 

kontrolované. 

Obrázek 15 - Oplocení s plnou výplní 

Zdroj: www.stavebniploty.cz 

Obrázek 17 - Oplocení s drátěnou výplní 

Zdroj: www.stavebniploty.cz 

Obrázek 16 – Opocení se zakrytím 
drátěného oplocení 

Zdroj: www.stavebniploty.cz 
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Na vstupech a vjezdech do staveniště bude stavba označena 

značkou „Nepovolaným vstup zakázán“ a vyvěšeno Stavební povolení s 

potvrzeným oznámením o zahájení prací od příslušného OIP. 

 

4.6.2. Zajištění vstupů a vjezdů na staveniště 

Hlavní vchod stejně jako hlavní vjezd je situován v severovýchodní 

části staveniště oddělen vrátnicí. Vjezd v jižní části bude používán jen za 

předpokladu, že bude předem ohlášen na vrátnici, stejně jako výjezd 

v severní části. Oba výjezdy budou po dokončení kolektorů odstraněny a 

nahrazeny oplocením. 

Vjezdy, výjezdy a vchody musí být označeny bezpečnostními 

značkami upozorňující na stavbu. Musí zde být umístěny omezení 

rychlosti, základní pokyny při pohybu na stavbě, upozornění na možná 

rizika a povinnost nosit OOPP. Vzhled, umístění a provedení 

bezpečnostních značek upravuje nařízení vlády č. 375/2017 Sb. 

Obrázek 20 - Značka omezení 

Zdroj: www.e-safetyshop.eu 

Obrázek 19 - Stavba povolena 

Zdroj: easyhomes.cz/stavebni-
povoleni 

Obrázek 18 - Ilustrace OZP 

Zdroj: www.traiva.cz 
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Obrázek 21 - Možnosti podoby příkazové tabule 

Zdroj: www.traiva-shop.cz/bezpecnostni-tabulky 

 

4.6.3. Prostory pro skladování a manipulaci 

s materiálem 

Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem se řídí podle 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění novely č. 136/2016 Sb. přílohy č. 3. 

Skladovací plochy jsou vyznačeny v situačních výkresech 

jednotlivých etap stavby, viz přílohy situačních výkresů.  Přednostně 

budou využity plochy, které jsou již zpevněné a rovné. Ostatní plochy 

mohou být zpevněny betonovými panely, štěrkopískem apod.  

Pro skladování a manipulaci s materiálem platí několik zásad:14 

 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených 

výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 

zabudován do stavby. 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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 Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem 

musí být bezpečně přístupná. 

 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné.  

 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla 

zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou 

vybaveny pro bezpečné uchopení, musí být vždy vzájemně 

proloženy podklady.  

 Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu 

ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky.  

 Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů.  

 Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny 

nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího 

stroje. 

 Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny 

do výšky nejvýše 2 m.  

 Pokud je nezbytné odebírat z hromad vyšších než 2 metry, upraví 

se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 

nepřesáhla 1,5 m. 

 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a 

při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky 

nejvýše 3 m.  

 Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, 

aby otvor pro plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. 

Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu. 

 Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech 

s měkkými podložkami a zajištěno proti sklopení. 

 Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání 

stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability.  

 Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 

proti rozvalení. 
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Obrázek 22 - Příklady svítidel 

Zdroj: www.maxisvitidla.cz 

 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 

ukládání a odběru ukládány nejvýše do výšky 4 m, pokud 

výrobce nestanoví jinak. 

 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze 

země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo 

odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 

4.6.4. Osvětlení stavenišť a pracovišť 

V případě nedostatku objemu denního světla bude osvětlení 

staveniště a veškerých pracovišť řešeno přenosnými svítidly.  

Bližší požadavky na osvětlení udává § 45 nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. ve znění novely č. 41/2020 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5. Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem 

Jelikož se stavba nachází na původně obestavěném prostoru, budou 

práce a činnosti probíhat v ochranných pásmech původní technické 

infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod, podzemní vedení NN, 

veřejné osvětlení). Původní technická infrastruktura neodpovídá 

potřebám nové stavby, proto bude odstraněna a nahrazena novou 

vedenou zbudovanými kolektory. Za přítomnosti nebo podle pokynů a 

s vědomím správců sítí budou po dobu stavby odkloněny přívody 

technické infrastruktury, nepotřebné odstraněny a nahrazeny novými. 
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Obrázek 23 - Ochranná pásma 

Zdroj: https://www.skanska.cz/4a6ec4/siteassets/kdo-
jsme/udrzitelnost/bezpecnost/zemni-prace.pdf 

Pro technickou infrastrukturu nacházející se na staveništi, jež 

zůstává nezměněna (jedná se o kanalizaci a plynovod v horní části 

severního kolektoru), platí požadavky na ochranná pásma stanovená 

v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění novely č. 131/2015 Sb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při pracech v ochranném pásmu je třeba dodržovat pravidla 

stanovená správci a provádět činnosti na technické infrastruktuře jen 

s jejich písemných souhlasem. 

Kontrolovaná pásma se řídí § 7 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění 

novely č. 88/2016 Sb., ve kterém jsou stanoveny rizikové práce, při nichž je 

zaměstnavatel povinen stanovit kontrolovaná pásma. Jsou to práce 

s azbestem, s chemickými karcinogeny, s biologickými činiteli či látkami s 

rizikem chemické karcinogenity.15 

U této stavby se nepředpokládá práce s takovými látkami. 

 
15 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
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4.6.6. Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo 

požáru 

Nebezpečí výbuchu 

Pro preventivní ochranu proti výbuchu je, podle nařízení vlády 

č. 406/2004 Sb. zaměstnavatel povinný přijímat technická nebo 

organizační opatření v následujícím sledu: 

 předcházení vzniku výbušné atmosféry 

 zabránění iniciace výbušné atmosféry 

 snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno 

zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

Podle tohoto nařízení se dále posuzují rizika výbuchu, zpracovává se 

písemná dokumentace o ochraně před výbuchem a provádějí se další 

požadavky k zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.16 

Na staveništi nebudou probíhat práce v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

Nebezpečí požáru 

V závislosti na požárním nebezpečí musí, podle platných předpisů o 

požární ochraně, každý zaměstnavatel zajistit:17 

 zjištění, do které kategorie jsou jím provozované činnosti 

zařazeny (provede technik PO nebo odborně způsobilá osoba) 

 obstarání a zabezpečení požárně bezpečnostních zařízení 

(hasicí přístroje) v potřebném množství 

 udržování volné únikové cesty a příjezdové komunikace 

 dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se 

k požární bezpečnosti výrobků nebo činností 

 
16 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
17 https://www.bozpinfo.cz/zakladni-povinnosti-pri-zajistovani-pozarni-ochrany 
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 aby v případě provádění svařování na místech s nebezpečím 

požáru s následkem požáru byl vydán příkaz ke svařování 

 označení pracovišť a ostatních míst příslušnými 

bezpečnostními značkami, zákazy, příkazy a pokyny včetně 

evakuačních cest 

 bezodkladné oznámení každého požáru vzniklého v jeho 

prostorách nebo při provozovaných činnostech územně 

příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného 

sboru kraje  

 v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se 

provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, zřízení 

preventivní požární hlídky 

 proškolení všech zaměstnanců v oblasti PO 

 aby, v případě požáru, byl o tom informován zadavatel stavby 

 dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm 

Vybavení pro PO 

Zhotovitel zajistí, aby na všech pracovištích s rizikem vzniku požáru 

a buňkovišti byl hasicí přístroj s hasební látkou podle druhu prováděné 

práce. Dále bude na dobře viditelném a dostupném místě informační 

tabule s pokyny poskytování první pomoci, únikový plán, požární 

poplachová směrnice, lékárnička vybavená podle platných předpisů a 

telefonní čísla na složky integrovaného záchranného systému.   

 HZS – hasičský záchranný sbor tel.: 150 

 PČR – policie ČR tel.: 158 

 ZZS – zdravotní záchranná služba tel.: 155 
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Kouření je v prostorách staveniště zakázáno kromě míst k tomu 

přímo určených. 

4.6.7. Komunikace na staveništi 

Návrh staveniště musí odpovídat platným předpisům a normám 

(nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha část 5., nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. ve znění novely č. 136/2016 Sb., atd.). V případě kolizí předpisů upravit 

návrh podle nejpřísnějšího nařízení. 

Pro automobilovou a nákladní dopravu na staveništi bude sloužit 

původní asfaltová komunikace. Pro pěší budou sloužit značené 

komunikační pásy podél automobilové komunikace. Trasy komunikací 

jsou znázorněny v přílohách situačních výkresech. 

 

 

Obrázek 26 - Karta první 
pomoci 

Zdroj: www.traiva-
shop.cz/bezpecnostni-tabulky 

Obrázek 24 - Požární 
poplachová směrnice 

Zdroj: 
www.velapraha.cz/tabulky-

vystrazni-a-informacni 

Obrázek 25 - Tel. 
čísla 

Zdroj: 
www.hasicskavyzbrojna.cz 
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Minimální požadavky na tvorbu staveništní komunikace budou 

následující:18 

 Šířka jednoproudové komunikace bude nejméně 3 m, 

dvouproudová komunikace pak bude šířky alespoň 5 m, 

komunikace pro pěší bude široká 1,1 m.  

 Komunikace o různých úrovních s výškovým rozdílem větším 

než 0,20 m budou spojeny šikmými rampami nebo schodišti. 

 Přechodové lávky budou svou šířkou odpovídat běžné pěší 

komunikaci, budou opatřeny zábradlím vysokým 1,1 m 

s okopovou hranou a budou přesahovat volný okraj o 1,5 m na 

obě strany. 

 Tam, kde to povaha provozu a uspořádání pracoviště 

vyžaduje z hlediska bezpečnosti zaměstnanců, musí být 

komunikace zřetelně vyznačena značkami označujícími 

komunikaci, nebo opatřena vhodným ohrazením. 

 Za účelem bezpečné změny směru vozidel bude velikost 

oblouků na komunikaci řešena podle potřeby největšího 

dopravního prostředku. 

 Podélný sklon komunikací bude maximálně 15 %. 

 Vzdálenost komunikací od volných okrajů a zajištění výkopů 

se bude řídit podle příslušných právních předpisů 

4.6.8. Potřeby energií 

Vodovod 

Napojení vody bude zajištěno přes stávající vodovodní řad. 

Umístění napojovacího bodu situační výkresy. V případě potřeby je 

možnost využít napojovací bod z blízké vodárenské věže. 

 

 

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

pracovní prostředí 
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Kanalizace 

Kanalizace bude provizorně napojena na stávající kanalizační síť 

přes revizní šachtu situovanou u buňkoviště. Přesné umístění viz situační 

výkresy. 

Výkopy pro základové konstrukce budou spádovány do odkalovací 

jímky, odkud bude voda čerpána a řízeně vypouštěna do kanalizace. 

Elektro 

Elektrická energie potřebná pro provoz staveništních strojů a 

zařízení bude odebírána ze stávajících areálových rozvodů. Hlavní 

rozvaděč stavby je umístěn k hlavnímu vjezdu pro dobrou přístupnost. 

Z důvodu dělení stavby na západní a východní část budou zřízeny dva 

staveništní rozvaděče pro každou stranu. Přesné umístění rozvaděčů viz 

situační výkresy. Všechny rozvaděče musí být opatřeny bezpečnostními 

značkami a uzamčeny. Vedení bude probíhat v chráničkách. Pokud na 

staveništi nebudou probíhat práce, nepotřebná elektrická zařízení budou 

vypojena.  

4.6.9. Posouzení vnějších vlivů na stavbu 

Otřesy od dopravy 

Jelikož je stavba uvnitř areálu nemocnice, nedochází ke zvýšené 

dopravní zátěži. 

Nebezpečí povodně 

Stavba se podle geoportálu města Pardubice nenachází 

v záplavovém území, a proto není nutný návrh zabezpečení proti povodni. 

Sesuv zeminy 

Podle zpracovaného hydrogeologického posudku jsou pro 

vsakování nepříznivé podmínky. Proto by mohlo dojít k ovlivnění svahu 

vedle budovy a jeho sesuvu. Z tohoto důvodu budou dešťové vody 

zadržovány a řízeně odpouštěny do stávající kanalizace. 
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Krizové situace 

Pro zajištění správného postupu při neočekávaných situacích bude 

na staveništi přítomný dokument s těmito pokyny tzv.: Plán v případě 

mimořádných událostí. 

4.6.10. Doprava osob a materiálu 

Vodorovná doprava 

Všichni účastníci staveništního provozu jsou povinni dodržovat 

platné vyhlášky a zákony, zejména zákon č.  361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, platný ve znění pozdějších předpisů.  

Pohyb osob na vnitřních komunikacích v objektech musí být 

v souladu s platnými předpisy BOZP vztahujících se k bezpečné chůzi, 

výstupu po schodech a pohybu na staveništi.  

Na staveništi je zakázáno garážování a odstavování soukromých 

vozidel. K tomuto určení slouží přidružené parkoviště v severní části 

stavby mimo staveniště. Rychlost pohybu všech typů motorových vozidel 

a mechanizmů se omezuje na 10 km/h.  

Couvání probíhá za účasti poučeného naváděče, který komunikuje 

s řidičem standardními smluvenými signály. 

Jeřábová doprava 

 Jeřábová doprava musí být prováděna v souladu s požadavky 

příslušných právních předpisů, norem a návodu výrobce. 

 Obsluha jeřábu musí být řádně proškolena (vazač břemen, 

signalista, pověřené obsluhy zdvihacích prostředků). Všichni 

musí být vlastníky průkazů odborné způsobilosti. 

 Pro zaměstnavatele platí povinnost zpracovat systém bezpečné 

práce (SBP). Všechny osoby, které se podílejí na přepravě 

břemen (jeřábník, vazač, signalista), budou se SBP prokazatelně 

obeznámeni. 
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 Dráha a prostor pod zavěšeným břemenem bude vyznačený. 

V těchto místech bude platit zákaz vstupu nepovolaným osobám 

a dopravním prostředkům, které nezasahují do přepravy 

břemene. 

 Všichni pracovníci budou včas seznámeni s prací zdvihacího 

zařízení a budou povinni dodržovat odstup od přepravovaného 

břemene. 

 Vazač je povinen vizuálně kontrolovat stav přepravovaného 

břemene a plochy pod ním. V případě potřeby upozorňovat 

ostatní pracovníky na dodržení odstupu od břemene. 

 Přeprava břemene nad veřejnou plochou je zakázána. Pokud to 

není možné splnit, bude zavedeno omezení provozu a zabráněno 

vstupu osob. 

 Umístění jeřábu musí být v takové vzdálenosti od kraje svahu, 

aby nedošlo k jeho přetížení.  

Zdvihací plošiny19 

 Místo práce musí odpovídat podmínkám, ve kterých se kladou 

požadavky na únosnost podloží, ochranná pásma a bezpečné 

vzdálenosti.  

 Pracovníci při práci v plošině musí být zajištěni proti pádu 

ochrannými postroji. Při postupu kotvení k plošině je nutné řídit 

se návodem výrobce. 

 Při práci s plošinou bude určen ohrožený prostor podle platných 

právních předpisů: 

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

o 2 m při práci ve výšce od 10 do 20 m 

o 2,5 m při práci ve výšce od 20 do 30 m 

o 1/10 výšky objektu při práci nad 30 m 

 
19 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 
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 Plošinu používat jen podle návodu výrobce. Dodržovat 

maximální hmotnost, použití stabilizačních opěrek, nebezpečný 

prostor kolem stroje, atd. 

 Přísný zákaz použití plošiny jako stavební konstrukce. 

Stavební výtah 

 Instalace, provoz a údržba výtahu musí odpovídat požadavkům 

právních předpisů, norem a pokynů výrobce. 

 Výtahem se nesmí přepravovat předměty rozměrově a 

hmotnostně přesahující schopnosti výtahu. 

 Revizní knihy výtahů a ostatní dokumentace výtahů musí být 

uloženy u stavbyvedoucího odpovědného za vedení stavby.  

 Výtah smí obsluhovat jen oprávněná osoba. 

 Zákaz provádění jakýchkoliv úprav na konstrukci výtahu. 

 Na výtahové plošině musí být vyznačena nosnost. U každého 

nakládacího a vykládacího otvoru musí být tabulka se zákazem 

jízdy osob, se zákazem vstupovat na nezajištěnou plošinu a 

upozorněním na nebezpečí pádu do šachty. 

Žebříky20 

 Žebříky musí být použity jen v souladu s právními předpisy. 

Předně (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. přílohy část 3.). 

 Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 

nenáročné práce při použití ručního nářadí.  

 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 

obrácen obličejem k žebříku. 

 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o 

hmotnosti do 15 kg. 

 Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat 

současně více než jedna osoba. 

 
20 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 
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 Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou 

případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen. 

 Žebříky musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m. 

 Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 

volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu 

musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

 Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po 

celou dobu použití. 

 Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 

dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 

vodorovné. 

 U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí 

zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím 

protiskluzových přípravků nebo jiných opatření. Přenosné 

dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

 Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné 

vzdálenosti od jeho horního konce (u žebříku opěrného-

vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 

0,5 m). 

 Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí 

chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními 

ochrannými pracovními prostředky. 

 Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s 

návodem na používání. 
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Dočasné stavební konstrukce21 

 Takové konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 

právním předpisům, návodům na montáž a používání těchto 

konstrukcí. 

 Musí být založeny na dostatečně únosném terénu nebo na 

konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána. 

 Lešení budou zajištěna proti podklouznutí buď připevněním 

k základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající 

účinností, pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními 

proti náhodnému pohybu během práce. 

 Lešení může být montováno a demontováno pouze odborně 

způsobilými osobami. 

 Dočasné stavební konstrukce musí být pravidelně kontrolovány. 

Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý 

vliv na bezpečnost, musí být odborná prohlídka provedena 

bezodkladně. 

 Odborně způsobilé osoby musí dodržovat všechny bezpečnostní 

postupy během montáže a demontáže. 

 Lešení musí obsahovat zábradlí, které se skládá z horní tyče 

výšky 1,1 m, alespoň jedné mezilehlé tyče a okopovým prknem 

výšky 0,15 m. 

 Pokud je mezi lícem objektu a podlážkou lešení volná mezera 

větší než 0,25 m, bude lešení opatřeno také vnitřním zábradlím 

výšky 1,1 m. V případě, že je hrana podlážky od líce objektu ve 

vzdálenosti větší než 0,40 m, je nutné z vnitřní strany instalovat 

zábradlí s mezilehlou tyčí a okopovou hranou. 

 Kotvení lešení bude probíhat podle specifikací výrobce. Pokud 

nebude možné lešení přikotvit, budou použity pomocné věže. 

 S mobilním lešením je zakázáno pohybovat v případě, že jsou na 

něm lidé. 

 
21 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 
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 Vstup na lešení je pro všechny pracovníky, kteří nepracují na 

montáži lešení, možný až po úplném dokončení a kontrole těchto 

prací. 

4.7. BOZP pro jednotlivé postupy činností 

Před zahájením jakýchkoli prací bude zajištěno odborné školení o 

bezpečnosti práce na staveništi. Seznámení s BOZP musí pak potvrdit 

všichni pracovníci stavby. Dále se povedou průběžná školení profesních 

doplňků konkrétních činností. 

4.7.1. Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude provedena analýza zeminy, její 

rozdělení a třídění. Pažení a svahy budou pak odpovídat požadavkům 

právních předpisů podle druhu a rozdělení zeminy. Dále budou vyznačeny 

polohopisně a výškopisně trasy technické infrastruktury, se kterými bude 

nakládáno podle stanovisek správců inženýrských sítí a stavebního úřadu.  

Po určení tras inženýrských sítí se vyznačí obrys výkopu na navržené 

zápory záporového pažení. Pažení je navrženo s ohledem na hloubku 

výkopu a dopravního zatížení (zápory IPE300 s délkou 8 m, dřevěné pažiny 

tl. 80 mm). Vzdálenost jednotlivých zápor nesmí přesáhnout 2,4 m. 

Výkop bude prováděn po úrovních s výškou od 1 do 1,5 m 

s postupným doplňováním pažin.  

Výkop musí být zajištěn podle požadavků na zabezpečení nařízení 

vlády č.↓591/2006 Sb. ve znění novely č. 136/2016 Sb. Zajištění v okolí 

staveništní dopravy proběhne formou betonových svodidel (návrh: vodící 

stěny KASKA CITY BLOC) ve vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu (zákaz 

hromadění zeminy do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu) s přidaným 

zábradlím u volného okraje vysokého 1,1 m s okopovou hranou. 

V případech, kdy situace nevyžaduje práci a provoz kolem hran výkopu, 

budou provedeny viditelné zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od volného kraje. 
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Obrázek 29 - 
Schodišťová věž 

Zdroj: www.leseni-
alfix.cz/leseni/schodist

ove-veze 

Obrázek 27 - Přechodová lávka 

Zdroj: dixi-
wc.cz/dixi_aktuality/ 

Pro bezpečný pohyb po dně výkopu bude pracovní prostor mezi 

stěnou objektu a výkopu v nejužším místě široký 0,8 m. Pro volný pohyb 

nad výkopem musí být zajištěny přechody. Ty budou instalovány 

s minimální šířkou 0,75 m a přesahem alespoň za přistavěné zábradlí 

(návrh: přechodová lávka Safebridge SCASERV šířky 1 m a délky 6 m). Pro 

hlavní vstup a výstup z výkopu pro pěší bude sloužit schodišťová věž 

(návrh: schodišťová věž ALFIX z 10 vodorovných podélníků). Dále k tomuto 

účelu budou sloužit přidružené žebříky odpovídající délky s přesahem o 

1,1 m nad výkop a maximální vzdáleností 20 m od sebe.22 

Při provádění zemních prací musí všichni pracovníci dbát na 

dodržování odstupu od ohroženého prostoru pracujícího stroje, který je 

vymezen maximálním dosahem stroje zvětšeným o 2 m. Dále pro tento 

objekt platí, že nikdo nebude ve výkopu pracovat samostatně. 

4.7.2. Založení objektu 

Objekt bude založen na pilotách, základových patkách a desce. Při 

vrtání pilot bude kladen důraz na jejich okamžité zabetonování. V případě, 

 
22https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/inzenyrske-

stavby/geotechnika/zemni-a-vykopove-prace-i 

Obrázek 28 - Betonová svodidla 

Zdroj: 
http://www.cityblok.cz/svodidlo_city_

blok-nater.php 
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že vrtaná pilota nebude hned zabetonována, musí se bezodkladně zajistit 

proti pádu osob, a to zakrytím únosným poklopem nebo jinou formou 

znemožnění vniku osob (zábradlí, zábrana). To platí pro všechny otvory 

s půdorysným rozměrem vyšším než 0,25 m. Pro pracovníky nezasahující 

do procesu provádění pilot platí dodržování odstupu od ohroženého 

prostoru kolem vrtací soupravy. 

Ostatní plošné základy budou prováděny s ohledem na přístupové 

cesty a přistavěné komunikační konstrukce. Práce budou probíhat 

postupně z jihovýchodní části objektu po částech daných zhotovitelem.  

Armatura, u které hrozí poranění napíchnutím nebo jiná újma na 

zdraví, bude zakryta chráničkami proti poranění. Jedná se především o 

svislou výztuž podél přístupových komunikací. 

4.7.3. Betonářské práce 

Bednění musí odpovídat požadavkům na těsnost, únosnost a 

prostorovou tuhost. Manipulace s ním bude probíhat podle 

technologického postupu daného výrobcem. Před začátkem vkládání 

armatury musí být bednění zkontrolováno odpovědnou osobou a o 

kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

Příprava armatury, jako je její svařování, broušení, ohýbání a 

skladování, bude probíhat na místech k tomu určených a označených. 

Svařovat mohou jen pracovníci s odbornou kvalifikací (svářeč) a 

příslušnými OOPP (svařovna bude opatřena hasicím přístrojem). 

Při betonáži, kde jsou pracovníci ohroženi pádem z výšky větší jak 

1,5 m, budou zřízeny konstrukce ke zvýšení dosahu práce, jako jsou lešení 

a lávky. Platí zákaz pohybu osob po dílcích bednění nebo používání 

nevhodných materiálů ke zvýšení dosahu práce. Před betonáží prováděné 

čerpadlem zhotovitel stanoví způsob dorozumívání mezi pracovníky 

ukládající betonovou směs a obsluhou čerpadla. 
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Zhutňování betonové směsi bude provedeno podle návodů od 

výrobce a technologického postupu s ohledem na dodržení pravidel 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění novely č. 136/2016 Sb.23 

 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí 

vibrátoru musí být nejméně 10 m. 

 Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 

zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. 

 Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 

poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

Stejně tak bude podle tohoto nařízení nakládáno i s čerpadly 

betonové směsi. 

 Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná 

zařízení pro dopravu betonové směsi nesmí způsobit přetížení 

nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny 

výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

 Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř 

nádoby zrušen podle návodu k používání, například 

odvzdušňovacím ventilem. 

 Při provozu čerpadel není dovoleno 

o přehýbat hadice 

o manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a 

potrubí, nejsou-li pro to konstruovány 

o vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 

prostoru u koncovky hadice. 

 Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 

přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 

nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

 V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo 

nezdržuje. 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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 Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování 

břemen. 

 Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s 

potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability 

autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v 

souladu s návodem k používání. 

 Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v 

přepravní poloze. 

Odbedňování bude probíhat až po dosažení požadovaných hodnot 

únosnosti. Při rozebírání konstrukce bude stanoven vymezený prostor, 

který bude značen zákazem vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části 

bednění budou ukládány na předem stanovená místa.  

4.7.4. Zednické práce 

Strojní zařízení k přepravě malty a jejího zpracování se umístí podle 

situace BOZP tak, aby při jejich používání nedošlo k ohrožení osob nebo 

jiných druhů prací. Zdivo bude ukládáno podle situačních výkresů, viz 

přílohy tak, aby pracovní prostor byl široký minimálně 0,6 m a 

nahromaděný materiál nepřetěžoval vodorovné konstrukce. S umístěním 

strojů a materiálu budou všichni pracovníci seznámeni.  

Pracovníci jsou povinni používat vhodné OOPP (ochranné brýle, štít) 

k zamezení nebezpečí poranění při odstříknutí vápenné malty nebo mléka.  

Na vyzdívané stěně se nesmí provádět kontroly nebo na ni 

vstupovat a zatěžovat, dokud nedosáhne požadovaných rozměrů a 

únosnosti. To platí i pro osazování konstrukcí, předmětů a 

technologických zařízení. 

Na konstrukce kolektorů, které jsou projektovány z prefabrikátů, je 

dovoleno vstupovat až ve chvílích jejich zabezpečení proti uvolnění a 

sesunutí. Posouzení jejich únosnosti provede zhotovitel nebo jím určená 

způsobilá osoba.  
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V případě zdění konstrukce na místech s rizikem pádu z výšky, je 

zhotovitel povinen provést opatření podle věcných právních předpisů, 

předně pak nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 

 zajištění ochrany proti pádu ve výškách nad 1,5 m 

 zajištění ochrany proti pádu u vyzdívané zdi při volném okraji 

do výšky 0,6 m  

 zajištění proti vypadnutí osob musí být v otvorech ve stěnách, 

jejichž dolní okraj je níže než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve 

stěnách o šířce větší než 0,3 m a výšce větší než 0,75 m 

 ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno 

používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému 

použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

4.7.5. Montážní práce 

Před zahájení montážních prací musí být pracoviště převzato 

osobou určenou k řízení těchto prací a odpovědnou za jejich provádění. O 

předání a převzetí pracoviště bude proveden písemný zápis. 

Při provádění montážních prací pracovníci dodržují technologické 

postupy a práci provádějí s ohledem na bezpečnost jejich a jejich okolí. 

K tomu použité montážní a bezpečnostní přípravky se upevní 

k montovaným dílcům ještě před jejich finálním osazením. Dílce a zvolené 

vázací prostředky musí odpovídat průvodní dokumentaci od výrobce. 

Upevňování a vázání dílců bude probíhat na předem zvolených 

místech, které zajišťují bezpečné provádění. Při manipulaci a zvedání dílců 

budou pracovníci udržovat bezpečnou vzdálenost od břemene. Po 

přemístění a ustálení dílce mohou začít osazovací a upevňovací práce. Ty 

probíhají z pracoviště, které neohrožuje bezpečnost pracovníků 

(kolektivní ochrana proti pádu, osobní ochrana, plošiny). Zdvihání a 

přemisťování je zakázáno u břemen zasypaných, přimrzlých, upevněných 

nebo jinak přilnutých, u kterých stanovená síla nestačí ke zdvihu břemene 

(hrozí převržení). 
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Navazující dílce mohou být osazeny až po bezpečném uložení dílce 

předcházejícího podle technologického postupu. Dočasné konstrukce 

sloužící k zajištění dílců budou odstraňovány teprve po prostorovém 

ztužení montované konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

Po celou dobu práce bude vymezen nebezpečný prostor pod 

přepravovaným břemenem a budou platit požadavky na zajištění 

bezpečnosti při přepravě břemena. 

4.7.6. Bourací práce 

Bourání objektů (dvoupodlažní objekty, sklad a plechové garáže) je 

prováděno v samostatném řízení. Před započetím stavby budou tyto 

objekty již odstraněny. 

Pro tento projekt to není řešeno. 

4.7.7. Montáže stropů 

Vodorovné konstrukce hlavního objektu jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické.  Zastropení kolektoru bude tvořeno v přímé 

části prefabrikovanými deskami, v rozích a půdorysných lomech bude 

strop monolitický. 

Stropy budou prováděny podle platných právních předpisů a 

technologického postupu. O potřebných legislativních požadavcích se 

zmiňujeme v kapitolách: 

 4.7.3. Betonářské práce 

 4.7.5. Montážní práce 

 4.7.8. Práce ve výškách 

4.7.8. Práce ve výškách 

Pro tyto práce platí požadavky 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. 

Technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků 

přijímá zaměstnavatel, pokud se pracoviště nachází: 
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 v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími 

život v případě pádu (popálením, udušením, poleptáním 

apod.), 

 ve výšce nad 1,5 m nad okolním terénem. 

Ochrana proti pádu bude zajištěna přednostně pomocí kolektivní 

ochrany (zábradlí, zábrany, poklopy, lešení, plošiny, sítě). V případech, kdy 

nebude možné použít kolektivní ochranu, přistoupí zhotovitel 

k zabudování osobní ochrany (zadržovací systémy, pracovní polohovací 

systém, systémy zachycení pádu, lanové přístupy atd.). Umístění 

jednotlivých zabezpečení viz situace. 

Zajištění proti pádu dále platí pro všechny otvory v podlaze a 

terénní prohlubně, které přesahují půdorysný rozměr 0,25 m. U svislých 

konstrukcí platí zajištění ochrany proti vypadnutí z otvorů ve stěnách při 

dolním okraji nižší než 1,1 m nad podlahou a velikostně o šířce větší jak 

0,3 m a výšce větší než 0,75 m. Umístění jednotlivých zabezpečení viz 

situační výkresy. 

Pro zvyšování místa dosahu práce je zaměstnavatel povinen zajistit 

konstrukce k tomu určené jako jsou pojízdná lešení, žebříky, štafle apod. 

Platí zákaz používání nevhodných pomůcek (židle, stoly, vědra apod.) 

ke zvyšování místa práce. Dále, pokud to není nutné a technologickým 

postupem dáno se zajištěním bezpečnosti pracovníků, je zakázána práce 

nad sebou. 

Zajištění pádu na volném okraji bude v prostorách objektu zajištěno 

konzolemi ochranného zábradlí doplněnými prkny s maximálním 

rozestupem dvou metrů. Zábradlí bude splňovat požadavky na výšku a 

okopovou hranu (návrh: ALTRAD BAUMANN bezpečnostní zábradlí). Každý 

nebezpečný prostor bude disponovat příslušnými značkami upozorňující 

na hrozící riziko. 
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Obrázek 30 - Stojky zábradlí 

Zdroj: 
http://www.altradbaumann.cz/produk

ty/stavebni-technika 

Obrázek 31 - Ilustrace použití zábradlí 

Zdroj: 
http://www.altradbaumann.cz/produkty/st

avebni-technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propadnutí střešní konstrukcí je nutné zajistit vždy, když vzdálenost 

mezi nosnými prvky překračuje hodnotu 0,25 m, stejně jako u všech 

dalších otvorů. To platí i u konstrukcí jako jsou světlíky, na které je 

zakázán vstup, pokud nejsou dimenzovány na únosnost osob a materiálu. 

V případě práce na světlíkách je nutno zabezpečit práci osobními 

ochrannými prostředky. 

Osobní ochranné prostředky budou použity jen v opodstatněných 

případech, kdy situace neumožňuje ochranu kolektivní. Osobní ochrana se 

předpokládá u prací na střeše při budování výstupů TZB, světlíku a 

zastřešení výstupu na střechu. Pro tyto práce bude použit systém 

zachycení pádu. Jako kotvení bude využito montované zábradlí po obvodu 

atiky a (v případě světlíků) systémové koncové body. Jednotlivé umístění 

kotvení viz situační výkresy. Podle projektové dokumentace nebude 

potřebný další návrh tohoto typu ochrany za předpokladu dodržení 

posloupnosti prací.  
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 Doprava materiálu bude probíhat podle velikosti a hmotnosti 

nákladu pomocí jeřábu a stavebních výtahů. Dopravní prostředky se 

budou používat vždy jen v souladu s právními předpisy a doporučeními od 

výrobce. Je potřeba hlídat, aby konstrukce nebyla přetěžována 

nahromaděným materiálem a pohybem osob. Dále je třeba označit 

ohrožený prostor pro případ pádu materiálů nebo osob. Do takových 

prostor bude nepovolaným osobám vstup zakázán. V případě tohoto 

objektu s výškou od 10 do 20 m bude šířka ohroženého prostoru 2 m. 

4.7.9. Prolínání a souběh prací 

Při práci dvou a více zhotovitelů na staveništi je koordinátor 

povinen ve spolupráci s generálním zhotovitelem koordinovat, řídit a 

přijímat opatření k zajištění bezpečnosti práce na stavbě. Pro plynulost 

spolupráce bude každý zhotovitel povinen předložit své harmonogramy 

prací, technologické postupy a seznamy rizik související s jejich činnostmi. 

Všichni zhotovitelé a jejich zaměstnanci budou seznámeni se 

souběžnými pracemi ostatních zhotovitelů a s riziky s tím spojenými. Dále 

budou seznámeni s všeobecnými riziky při práci a pohybu na staveništi. 

Obrázek 32 - Prvky záchytného systému (kotvící bod, postroj, spojovací 
prostředek) 

Zdroj: https://roofix.cz/navod-na-uzivani-zachytneho-systemu/ 
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Budou také řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany a budou 

vybaveni vhodnými OOPP. 

4.7.10. Tunelářské o podzemní práce 

Vzhledem k přítomnosti prací na kolektorech by se BOZP mělo řídit 

také vyhláškou č. 55/1996 Sb. ve znění novely č. 265/2012 Sb. a zákonem 
č. 61/1988 Sb. ve znění novely č. 91/2018 Sb. Jelikož však kolektory 

nebyly vyhloubeny ražením (vznikly zahloubením betonových 

prefabrikátů mělce pod zem), nespadají do těchto předpisů. 

Podle zákona se: „za podzemní objekty pro účely tohoto zákona 

považují podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich 

přístupových částí, jedná-li se o kolektory včetně jejich hloubených částí a 

spojovacích šachet“. 

Podle vyhlášky se: „za podzemní dílo považuje podzemní stavba i 

mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a 

kolektor“. 

4.7.11. Opatření BOZP za provozu 

Vstup do areálu nemocnice stejně jako komunikace mezi 

jednotlivými odděleními nebude nijak omezen.  

Vstup do objektu oddělení psychiatrie bude pro veřejnost vyloučen 

po celou dobu výstavby. 

4.7.12. Použití toxických a chemických látek 

Na stavbě nebudou takové látky použity – neřešeno 
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4.8. Shrnutí 

Zpracování dokumentu jako je Plán BOZP vyžaduje zvýšenou 

pozornost, která bude odpovídat jeho důležitosti. Z tohoto důvodu se 

většinou najímají specializované firmy, jež by měly zajistit hladký průběh 

cesty bezpečného provádění stavebních prací. Je nutné pak pamatovat na 

dostatečný předstih poskytnutí podkladů ke zpracování plánu. Ty musí být 

k dispozici již ve fázi přípravy projektu. Problémem tohoto postupu však 

je, že v přípravné fázi nejsou většinou známí zhotovitelé. Ti poskytují 

koordinátorovi podklady – harmonogram stavebních prací a 

technologické postupy, které jsou pro plán velice významné. Proto je plán 

při realizaci neustále aktualizován a doplňován podle časových a 

technologických potřeb. 

Jedním z dalších neméně podstatných témat jsou finance. Ty se 

odvíjejí od rozpočtářských programů, které zrovna stavební firmy 

používají. Jsou započítány do jednotlivých položek stavebních prací, a ne 

do jedné položky BOZP. Zde dokáže zhotovitel velice snadno šetřit. Pokud 

je zhotovitel majitelem prvků jako je například oplocení, osvětlení nebo 

lešení, je schopen ušetřit na pronájmu dlouhodobého umístění prvků na 

staveništi. S vlastnictvím se však dále pojí vstupní náklady a náklady na 

potřebné revize. Pro tento objekt jsou přibližné ceny prvků BOZP 

naznačeny v harmonogramu. Pokud zhotovitel nedodrží, ať vědomě či ne, 

zásady BOZP, může to přinejmenším skončit finančními penalizacemi, 

které jsou zakotveny v zákonu č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v §17, 

nebo sepsané ve smlouvě o dílo. Pamatujme, že vědomě ignorovat 

předpisy se nevyplácí a v případě úrazu je peněžitý trest stále tou mírnější 

variantou. 
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5. Závěr 

Zadáním diplomové práce bylo zhodnotit a navrhnout opatření 

k bezpečnostním rizikům vyskytujících se při provádění a užívání 

konkrétního objektu. Jako ukázkový objekt bylo vybráno nové oddělení 

psychiatrie v areálu nemocnice v Pardubicích.  

K uvedení do problematiky byly nejprve popsány nejdůležitější 

zákony a nařízení spojené s BOZP a jejich vliv na stavební činnost. Byly 

shrnuty podstatné právní požadavky a také poukázáno na jejich chatrné 

plnění. Dále byly řešeny povinnosti jednotlivých účastníků stavby, 

především pak podmínky určení a povinnosti koordinátora BOZP. 

Podstatná část práce se věnuje plánu BOZP a přílohám s ním 

spojeným. Sestavení plánu proběhlo podle platné legislativy popisující 

rozsah a obsah jeho částí. Plán začíná popisem objektu a určením 

legislativních požadavků, proč plán sepsat. Pokračuje seznámením s tvůrci 

projektové dokumentace a odkazem na situační výkresy zpracované 

v rámci této práce. Velký důraz je pak kladen na popis potřeb a právních 

požadavků na staveniště jako je jeho oplocení, osvětlení, komunikace, 

energie, a další. Závěr plánu BOZP patří určení rizik, právních požadavků a 

zajištění bezpečnosti pro provádění stavebních činností. V rámci toho jsou, 

kromě situačních výkresů, zhotoveny i další přílohy doplňující rozsah 

sepsaného plánu. 

Přílohy byly zhotoveny pro snadnější určení potřeb pro ochranu 

zdraví při práci a k popisu rizik s možností jejich odstranění. Za tímto 

účelem byly zpracovány dokumenty jako je seznam bezpečnostních a 

zdravotních rizik projektu, harmonogram potřeb pro ochranu zdraví při 

práci a technologické postupy vybraných činností. 

Cílem práce bylo poukázat na stavební činnosti, které představují 

zdravotní rizika, a na které se vztahují legislativní předpisy. Je patrné, že 

problémem nejsou chybějící pravidla po bezpečnou práci, kterých je 

dostatek, ale především lidský faktor. Jeho působení často znamená 
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odchylku od stanoveného plánu či pravidel a mnohdy vede k neštěstí. 

Jedinými účinnými zbraněmi proti nepozornosti a hlouposti je neustálá 

vzájemná kontrola, věcné a včasné upozornění a v případě přetrvávající 

lhostejnosti finanční penalizace. 
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