
Závažnost
Rating 0 = Bez následků
Rating 1 = Drobné poranění
Rating 2 = Méně závažné zranění, nemoc
Rating 3 = Zranění, nemoc, léčení 3 dny a více
Rating 4 = Závažná zranění, nemoc
Rating 5 = Smrt, trvalé následky appod.

Pravděpodobnost
Rating 0 = Žádná

C provádění Rating 1 = Velmi nepravděpodobné
U užívání Rating 2 = nepravděpodobnoné
M údržba Rating 3 = Pravděpodobné

Rating 4 = Velmi pravděpodobné
Rating 5 = Téměř jisté

Vydání: Datum: Revize 2: Datum: Revize 4: Datum:
Revize 1: Datum: Revize 3: Datum: Revize 5: Datum:

Popis rizika Závažnost Pravděpodobnost
Počáteční hodnota 

rizika
Riziko 

eliminováno
Závažnost Pravděpodobnost

Hodnota zbytkového 
rizika

Kontrola zbytkového rizika/ Požadavky na další kontrolní 
monitorování 

Osoba 
odpovědná za 
kontrolu rizika

Stav

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Ano/Ne

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

A1 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 1 4 Střední riziko Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOPP Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

A2 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Pád, vyklouznutí nářadí nebo stavebního materiálu 2 2 Střední riziko

Nepoužívat požkozené nářadí, soustředěnost při práci, zácvik, dodržování zákazu zdržovat se v pásmu 
možného nežádoucího pohybu břemene, bezpečné skladování materiálu

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

A3 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Zranění u nevhodné manipulace s materiálem 2 2 Střední riziko

Správné a pevné uchopení materiálu, používání vhodných manipulačních pomůcek a postupů, 
používání OOPP, nepřetěžování pracovníků

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

A4 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem 1 3 Nízké riziko

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Nepřetěžování 
koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a 
prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu. 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

A5 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 2 2 Střední riziko

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Zajistit stabilitu 
lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí 
patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. 

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí L

A6 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech 2 2 Střední riziko

Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení 
přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců 
do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene. Důsledné používání OOPP k 
ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla 

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Pracovník L

A7 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 1 3 Nízké riziko

Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. 
používání chráničů ruky 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

A8 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla 5 2 Vysoké riziko

Opatření volných okrajů výkopů, schodišť, ramp, přechodových lávek a můstků zábradlím příp. 
nápadnou překážkou. Používání OOPP, volba vhodné trasy pohybu, včasné odstranění komunikačních 
překážek, úklid, osvětlení 

Ano 4 1 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

A9 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Pád (uklouznutí) v/vně objektu 4 3 Vysoké riziko

Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm opatřeným oboustranným 
zábradlím při výšce nad 1,5 m nad terénem. Přednostní zřizování trvalých schodišť, rovný a 
nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů

Ne 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Pracovník L

A10 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách 4 3 Vysoké riziko

Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy. Mezera 
mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm. Otvory zakrývat 
současně s postupem prací ve výšce

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

A11 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Úrazy následkem zasažení pracovníků el. Proudem při běžné činnosti 4 2 Vysoké riziko

Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku 
s živými částmi pod napětím. Zabránění neodborných zásahů do el.instalace. Udržování prozatímních 
el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad)

Ne 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí L

A12 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti Nemožnost rychlého vypnutí el. Proudu v případě nebezpěčí 4 3 Vysoké riziko

Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání
Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu. 
Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům

Ano 3 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

A13 - 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Prac. Činnosti zasažení bleskem 5 1 Střední riziko

Vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. 
použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech
Udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování 
závad)

Ano 3 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

V1 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Odkopávky, 
prokopávky

Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny 5 3 Vysoké riziko

Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn pažením nebo svahováním. Vyloučení 
vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší 
hloubce než 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem. 
Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 
1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy 
před vodou. Správný postup odstraňování pažení

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

V2 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Odkopávky, 
prokopávky

Zasažení el. Proudem při narušení a požkození el. Kabelů 5 3 Vysoké riziko

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci vytýčit trasy vedení a sítí. Vyžádat si písemný 
souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušného provozovatele podzemního vedení. Dodržovat 
podmínky stanovené v písemném souhlasu při provádění strojních vykopávek (vyžadovat řízení, 
dozor, během pracovního nasazení stroje sledovat pracovní prostor atd.) Prokazatelně seznámit 
obsluhy strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět. V ochranných pásmech provádět 
výkopové práce za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
strojů ke kabelům. Obnažování kabelů provádět ručně sezvýšenou opatrností Obnažené kabely ve 
stěn ihned zajistit.

Ne 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí L

V3 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Odkopávky, 
prokopávky

Narušení a požkození plynových potrubí 4 3 Vysoké riziko

Dle PD vytýčit trasy vedení a sítí. Vyžádat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u 
příslušného provozovatele podzemního vedení. Seznámit s místními podmínkami obsluhu strojů a 
ostatní osoby, které budou zemní práce provádět. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického 
nářadí v blízkosti podzemních vedení, projednat s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 
Obnažování potrubí provádět ručně se zvýšenou opatrností. Obnažené potrubní vedení ve stěně 
výkopu ihned zajistit proti průhybu, vybočení nebo rozpojení

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí L

V4 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Odkopávky, 
prokopávky

Zranění úderem a pádem ručního nářadí 2 3 Střední riziko
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako 
páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru 

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Pracovník L

V5 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Hloubené vykopávky Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu 4 3 Vysoké riziko

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o 
sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku. Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče 
nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo 
přejezdů

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

V6 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Hloubené vykopávky Sjetí, převrácení vozidla do výkopu 4 2 Vysoké riziko

Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit 
příslušnými dopravními značkami. V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou 
nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných 
nebezpečných místech. Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín. 
Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované 
horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje. Při provádění 
hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání)

Ano 3 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Řidič C

V7 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Hloubené vykopávky Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny 5 3 Vysoké riziko

Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn pažením nebo svahováním. Vyloučení 
vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší 
hloubce než 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem. 
Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami 
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu 
nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem 
strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých 
pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopypřed vodou Správný postup odstraňování 
pažení

Ano 3 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

V8 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Hloubené vykopávky Zranění úderem a pádem ručního nářadí 2 3 Střední riziko

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako 
páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru 

Ne 2 3 Střední riziko Monitorování a kontrola Pracovník L

V9 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Pažení Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho částí 4 2 Vysoké riziko

Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický 
předpis. Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu Kontrola stavu 
pažení (zejména šroubů stabilizátorů). Pro ukládání pažících dílců pověřit zkušeného strojníka 
(obsluhu rýpadla) s praxí s podkopovou lopatou. Správné sestavování a zabudování pažení dle TP. 
Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu. Neupevňovat 
lana nebo řetězy k rozpíracím trubkám nebo vřetenům. Netlačit lopatou rýpadla na rozpírací systém. 
Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav. Nepřekračovat normové zatížení

Ano 3 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

V10 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Přemístění výkopku Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťování zavěšených břemen 4 2 Vysoké riziko

Správný postup při zvedání a pojíždění s břemenem. Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene. 
Nepřetěžování stroje, zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti. Zajištění rovné pracovní a 
pojízdné plochy, zabránění nebezpečného náklonu rýpadla

Ano 3 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Řidič C

V11 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Přemístění výkopku Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem 5 2 Vysoké riziko

Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě. Seznámit 
zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi. 
Používání vesty s vysokou viditelností. Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích. 
Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu. Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje 
a břemenem. Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizaci ve směru pojezdu. Postavení 
osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou 
dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla. Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování 
výkyvu používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí. 
Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze. Před zahájením manipulačních prací dohodnout 
signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Řidič C

V12 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Přemístění výkopku Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivým zasněženým a namrzlým 1 4 Střední riziko

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, 
chodníků. Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období 
odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp

Ne 1 3 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

V13 Výkopy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Výkop

Zvýšené riziko dle zákona č. 591/2006 Sb., příloha č.5, bod č.1; Práce vystavující 
zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o 
hloubce větší než 5 m.

5 3 Vysoké riziko

Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn pažením nebo svahováním. Vyloučení 
vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší 
hloubce než 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem. 
Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami 
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu 
nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem 
strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých 
pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopypřed vodou. Správný postup odstraňování 
pažení

Ano 4 1 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z1 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem 2 2 Střední riziko

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Dodržování max. 
přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich 
plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků  tj. 60 cm; 
Spolehlivé zajištění pojezdových pvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího 
než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku.

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

Z2 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Převržení nestabilně uloženého materiálu 3 2 Střední riziko

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze 
strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití 
pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný 
podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční 
ukládce. 

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

Z3 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Pád konstrukcí zabudovávaných a osazovaných předmětů 4 2 Vysoké riziko

Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění 
osazovaných předmětů)

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C
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Z4 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí 2 3 Střední riziko

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle 
potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. 
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.) 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

Z5 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi 5 3 Vysoké riziko

Vypracování dokumentace složitějších bednění. Řešení opatření proti pádu osob. V technických 
podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních 
ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení. Stanovit 
způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot. Volné 
okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu. Při použití osobního 
zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z6 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Ztráta únosnosti a prostorové stability bednění a podpěrných konstrukcí 5 2 Vysoké riziko

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika. Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt 
bednění. Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění 
(stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení bednění dle dokumentace bednění 
tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z7 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability 5 2 Vysoké riziko

Ukládat armaturu dle projektu. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané 
kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
požadavkům projektové dokumentace. Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a 
kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. 
Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování) 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z8 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací 4 3 Vysoké riziko

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) 
podlah zajišťující pevnost a únosnost. Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí. 
Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. 

Ano 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z9 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi 5 3 Vysoké riziko

Pro přečerpávání betonové směsi a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy 
popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst, zřízení pomocných 
pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí)

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z10 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Úraz el. Proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi 4 2 Vysoké riziko

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze. 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z11 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Poranění u práce s ocelí 2 2 Střední riziko

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle 
potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP. Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, 
pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

Z12 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability 5 2 Vysoké riziko

Ukládat armaturu dle projektu. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané 
kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
požadavkům projektové dokumentace. Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a 
kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. 
Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování) 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z13 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Ztráta únosnosti a prostorové stability bednění a podpěrných konstrukcí 5 2 Vysoké riziko

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika. Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt 
bednění. Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění 
(stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení bednění dle dokumentace bednění 
tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z14 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Úraz el. Proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi 4 2 Vysoké riziko

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze. 

Ano 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z15 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem 2 2 Střední riziko

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Dodržování max. 
přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich 
plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků  tj. 60 cm; 
Spolehlivé zajištění pojezdových pvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího 
než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku.

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

Z16 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně 3 2 Střední riziko

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při 
snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi Vyloučení nesprávného 
došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky. Používání 
protiskluzové, nepoškozené obuvi. Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Pracovník L

Z17 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Poranění u práce s ocelí 2 2 Střední riziko

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle 
potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP. Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, 
pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

Z18 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Izol. proti vlhkosti Převržení nestabilně uloženého materiálu 3 2 Střední riziko

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze 
strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití 
pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný 
podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční 
ukládce. 

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí L

Z19 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Izol. proti vlhkosti Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivým zasněženým a namrzlým 1 3 Nízké riziko

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, 
chodníků. Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období 
odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

Z20 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Izol. proti vlhkosti Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu 4 3 Vysoké riziko

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o 
sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku. Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče 
nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo 
přejezdů

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

Z21 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Izol. proti vlhkosti Popálení horkou živicí 2 3 Střední riziko

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým 
tělem). Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy. Vyloučit 
přítomnost nepovolaných osob v místě práce. K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, 
správný postup při poskytování první pomoci; Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo 
pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých 
pracovních úkonech Správné pracovní postupy, opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

Z22 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Izol. proti vlhkosti úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí 1 3 Nízké riziko

Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. 
používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

Z23 HS 1PP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Izol. proti vlhkosti Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny 5 3 Vysoké riziko

Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn pažením nebo svahováním. Vyloučení 
vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší 
hloubce než 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem. 
Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami 
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu 
nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem 
strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých 
pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou Správný postup odstraňování 
pažení

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P1 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem 2 2 Střední riziko

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Dodržování max. 
přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich 
plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků  tj. 60 cm; 
Spolehlivé zajištění pojezdových pvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího 
než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku.

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

P2 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Převržení nestabilně uloženého materiálu 3 2 Střední riziko

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze 
strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití 
pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný 
podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční 
ukládce. 

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

P3 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Pád konstrukcí zabudovávaných a osazovaných předmětů 4 2 Vysoké riziko

Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění 
osazovaných předmětů)

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P4 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Nosné zdi, sloupy Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí 2 3 Střední riziko

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle 
potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. 
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.) 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

P5 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi 5 3 Vysoké riziko

Vypracování dokumentace složitějších bednění. Řešení opatření proti pádu osob. V technických 
podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních 
ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení. Stanovit 
způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot. Volné 
okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu. Při použití osobního 
zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P6 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Ztráta únosnosti a prostorové stability bednění a podpěrných konstrukcí 5 2 Vysoké riziko

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika. Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt 
bednění. Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění 
(stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení bednění dle dokumentace bednění 
tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P7 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability 5 2 Vysoké riziko

Ukládat armaturu dle projektu. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané 
kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
požadavkům projektové dokumentace. Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a 
kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. 
Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování) 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P8 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací 4 3 Vysoké riziko

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) 
podlah zajišťující pevnost a únosnost. Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí. 
Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. 

Ano 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P9 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi 5 3 Vysoké riziko

Pro přečerpávání betonové směsi a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy 
popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst, zřízení pomocných 
pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí)

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P10 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Úraz el. Proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi 4 2 Vysoké riziko

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze. 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P11 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Stropy Poranění u práce s ocelí 2 2 Střední riziko

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle 
potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP. Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, 
pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R



Závažnost
Rating 0 = Bez následků
Rating 1 = Drobné poranění
Rating 2 = Méně závažné zranění, nemoc
Rating 3 = Zranění, nemoc, léčení 3 dny a více
Rating 4 = Závažná zranění, nemoc
Rating 5 = Smrt, trvalé následky appod.

Pravděpodobnost
Rating 0 = Žádná

C provádění Rating 1 = Velmi nepravděpodobné
U užívání Rating 2 = nepravděpodobnoné
M údržba Rating 3 = Pravděpodobné

Rating 4 = Velmi pravděpodobné
Rating 5 = Téměř jisté
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P12 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability 5 2 Vysoké riziko

Ukládat armaturu dle projektu. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané 
kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek 
požadavkům projektové dokumentace. Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a 
kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. 
Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování) 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P13 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Ztráta únosnosti a prostorové stability bednění a podpěrných konstrukcí 5 2 Vysoké riziko

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika. Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt 
bednění. Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění 
(stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení bednění dle dokumentace bednění 
tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P14 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Úraz el. Proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi 4 2 Vysoké riziko

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze. 

Ano 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P15 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem 2 2 Střední riziko

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Dodržování max. 
přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich 
plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků  tj. 60 cm; 
Spolehlivé zajištění pojezdových pvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího 
než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku.

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

P16 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně 3 2 Střední riziko

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při 
snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi Vyloučení nesprávného 
došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky. Používání 
protiskluzové, nepoškozené obuvi. Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Pracovník L

P17 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Poranění u práce s ocelí 2 2 Střední riziko

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle 
potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP. Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, 
pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

P18 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Pád nástrojů, materiálů nebo břemen v prostoru zrcadla schodiště 3 2 Střední riziko Zachycení nástrojů za postroj pracovníka, obezřetnost, dodržování OOPP Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

P19 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Schodiště Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 4 2 Vysoké riziko

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, 
nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování 
místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na 
vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m 
opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v 
požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole 
kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

P20 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Výtahové šachty Pád nástrojů do výtahové šachty 3 2 Střední riziko Zřízení dočasných zábradlí vč. okopových desek, uchycení nástrojů za opasek Ne 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Pracovník L

P21 HS 1NP,2NP,3NP 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Výtahové šachty Pád do volného prostoru výtahové šachty 5 4 Vysoké riziko Zřízení dočasných zábradlí vč. okopových desek Ano 5 1 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S1 HS střechy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Střecha Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky 4 3 Vysoké riziko

Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze. Zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem. Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži 
lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu 
suti. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod 
břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad 
kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen 
"ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni 
bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S2 HS střechy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Střecha

Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního 
zajištění

3 2 Střední riziko

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu. Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu. 
Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu. Vyloučení "kyvadlového efektu" 
tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka. Použití dvou zachycovačů 
pádu umístěných na dvou kotvících bodech. Dodržovat návod na použití POZ

Ano 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S3 HS střechy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Střecha Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách 5 3 Vysoké riziko

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace 
kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí 
provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci 
střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny 
podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých 
eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu. Nepřetěžovat pochůzné a pracovní 
plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod.

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S4 HS střechy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Střecha Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí 2 3 Střední riziko

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle 
potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. 
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.) 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

S5 HS střechy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Střecha Pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 4 2 Vysoké riziko

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, 
nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování 
místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na 
vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m 
opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v 
požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole 
kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S6 HS střechy 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Střecha

Zvýšené riziko dle zákona č. 591/2006 Sb., příloha č.5, bod č.5; Práce, při kterých hrozí pád 
z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

5 3 Vysoké riziko

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace 
kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí 
provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci 
střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny 
podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých 
eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu. Nepřetěžovat pochůzné a pracovní 
plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod.

Ano 4 1 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S7
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky 4 3 Vysoké riziko

Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze. Zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem. Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži 
lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu 
suti. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod 
břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad 
kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen 
"ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni 
bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti 

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S8
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Převržení nestabilně uloženého materiálu 3 2 Střední riziko

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze 
strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití 
pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný 
podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční 
ukládce. 

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

S9
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce 4 3 Vysoké riziko

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištěni proti 
propadnutí. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel 
zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím 
ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

Ano 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S10
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu 3 3 Vysoké riziko

Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti 
vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti 
případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Shazovat předměty a 
materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa 
uložení. Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, 
zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. Neshazovat 
předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani 
předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. Používat helmu. Stanovit systém 
dorozumívaní u shazovaní 

Ne 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí L

S11
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí 2 3 Střední riziko

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle 
potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. 
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.) 

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Pracovník R

S12
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha
Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního 
zajištění

3 2 Střední riziko

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu. Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu. 
Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu. Vyloučení "kyvadlového efektu" 
tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka. Použití dvou zachycovačů 
pádu umístěných na dvou kotvících bodech. Dodržovat návod na použití POZ

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

S13
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách 5 3 Vysoké riziko

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace 
kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí 
provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci 
střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny 
podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých 
eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu. Nepřetěžovat pochůzné a pracovní 
plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod.

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S14
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 4 2 Vysoké riziko

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, 
nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování 
místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na 
vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m 
opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v 
požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole 
kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)

Ano 3 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

S15
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha Popálení horkou živicí 2 3 Střední riziko

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým 
tělem). Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy. Vyloučit 
přítomnost nepovolaných osob v místě práce. K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, 
správný postup při poskytování první pomoci; Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo 
pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých 
pracovních úkonech Správné pracovní postupy, opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

S16
Dokončovací práce 

střechy
26.10.2020 C

Architektonicko stavební 
část

Střecha
Zvýšené riziko dle zákona č. 591/2006 Sb., příloha č.5, bod č.5; Práce, při kterých hrozí pád 
z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

5 3 Vysoké riziko

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace 
kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí 
provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci 
střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny 
podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vlnitých 
eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu. Nepřetěžovat pochůzné a pracovní 
plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod.

Ano 4 1 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C



Závažnost
Rating 0 = Bez následků
Rating 1 = Drobné poranění
Rating 2 = Méně závažné zranění, nemoc
Rating 3 = Zranění, nemoc, léčení 3 dny a více
Rating 4 = Závažná zranění, nemoc
Rating 5 = Smrt, trvalé následky appod.

Pravděpodobnost
Rating 0 = Žádná

C provádění Rating 1 = Velmi nepravděpodobné
U užívání Rating 2 = nepravděpodobnoné
M údržba Rating 3 = Pravděpodobné

Rating 4 = Velmi pravděpodobné
Rating 5 = Téměř jisté
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D1 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Příčky zděné Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stabilit 3 2 Střední riziko

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a 
podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou 
pevnost. Zakotvování příček do zdiva. Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady). 
Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu. Případné 
zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem. 

Ano 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

D2 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Příčky zděné

Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší 
hmotnosti, pád a zasažení osob

4 2 Vysoké riziko
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění 
osazovaných předmětů) 

Ano 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

D3 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Volně stojící lešení

Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability 
těchto druhů lešen

4 2 Vysoké riziko

Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím 
zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami). Zajištění stability lešení 
poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. l % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření 
základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží. Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při 
přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení 

Ano 2 2 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

D4 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Žebřiky

Pád osoby ze žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého 
žebříku

3 2 Střední riziko

Opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření.  Ve schodišťových 
prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze 
žebříků k tomu upravených. Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg. 
Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví. Nepracovat ze žebříku příliš 
blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve 
vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce. Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a 
nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně. Udržování žebříků, nepoužívání 
deformovaných a poškozených žebříků.

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

D5 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Lešení Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní lešení 5 3 Vysoké riziko

Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným 
lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení 
(vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v 
případě atypických lešení, rekonstrukcí apod.  Zajišťovt volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím 
se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty. Používání osobního zajištění při montáži a 
demontáži lešení. 

Ano 4 1 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

D6 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Lešení Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability 5 3 Vysoké riziko

Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, překlopení i proti posunutí. Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného 
rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení 
nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) 

Ano 4 1 Střední riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí C

D7 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Izolace Uvolnění a pád desek tepelné izolace 2 2 Střední riziko

Správné kotvení izolačních desek na fasádních plochách. Dodržet způsob kotvení dle návrhu 
projektanta nebo výrobce zateplovacího systému pro konkrétní stavbu. Dodržet zásady osazování 
hmoždinek. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okrajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry 
je 100 mm Opatrnost při manipulaci s izolantem Izolant neukládat volně na lešení, u silného větru 
odstranit z lešení

Ne 1 2 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

D8 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Malby

Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké malty při 
omítání a bílení stěn a stropů

2 2 Střední riziko
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno 
nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka) Používání OOPP k ochraně zraku 

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

D9 Dokončovací práce 26.10.2020 C
Architektonicko stavební 

část
Sklad materiálu Převržení nestabilně uloženého materiálu 3 2 Střední riziko

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze 
strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití 
pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný 
podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční 
ukládce. 

Ne 2 1 Nízké riziko Monitorování a kontrola Stavbyvedoucí R

Zpracováno pomocí programů: Microsoft Excel; CONTEC


