Bezpečnostní pokyny a opatření při provádění stavebních pracích
pro žáky, zaměstnance a návštěvníky objektů Obchodní akademie
a Hotelová školy Třebíč
Stanovená bezpečnostní opatření na adrese Otmarova 187/4, Třebíč:






zákaz vstupu na staveniště; staveniště je vždy označeno bezpečnostními páskami,
plotem nebo označeno tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“, „riziko úrazu“
dodržovat pokyny pracovníků stavby
staveniště budou pravidelně ze strany hlavního stavebního zhotovitele a koordinátora
BOZP ve fázi realizace staveb kontrolována
v případě mimořádné potřeby pohybu/průchodu zaměstnance v rámci staveniště je
nezbytné být v doprovodu odpovědného zástupce stavby a řídit se jeho pokyny
zaměstnanec, návštěvník a žák nesmí vstupovat na vymezené staveniště;
nesmí se pohybovat v nebezpečném prostoru žádného provozovaného stroje,
technického zařízení, přístroje a nářadí; nesmí vylézat a pohybovat se po
venkovní dočasné stavební konstrukci – lešení

Informace o základních rizicích stavby:
1. Staveniště: pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebřících apod.
zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu
propíchnutí chodidla
uklouznutí při chůzi v terénu
pád do prohlubní, jam, otvorů apod.
pád, sesutí, rozbití, rozlití skladovaného materiálu
2. Práce ve výšce: pád osob z výšky/do hloubky, pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky
3. Elektrická zařízení: možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední blízkosti
elektrických vedení (ochranné pásmo), při používání a při práci s elektrickým zařízením
4. Doprava: zachycení dopravním prostředkem
5. Práce s nářadím: práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí
úlet opracovávaného materiálu
hluk
prašnost
Plán BOZP na staveništi – příloha č. 1
V souvislosti s prováděním stavebních prací obdrží TU toto poučení o bezpečnosti, se
kterým neprodleně seznámení žáky. Seznámení stvrdí svým podpisem a provede záznam v
TK. Zaměstnanci budou seznámeni s výše uvedenými bezpečnostními informacemi k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění jednotlivých stavebních
akcí.
Tyto bezpečnostní informace budou zveřejněny v prostorách školy a také na webových
stránkách školy.

V Třebíči, dne 1. 10. 2018
Zpracoval: Ing. Iva Kršňáková, Mgr. Kamil Novák, Radek Pokorný

„OA a HŠ T ebíč, rekonstrukce
technických prostor Otmarova.“

Plán bezpečnosti a ochrany
zdraví p i práci.

Autor:

Ing. Ji í Sedláček, U K íže ř75/1, 674 01 T ebíč,

Osv dčení:

Reg. č.: ITI/574/KOO/2017

Tel.:

+420 776 855 579
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projektsestav@gmal.com

Web:

www.stavbysedlacek.cz

V T ebíči.

20.12.2017
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ÚVOD
Cílem Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi je zkoordinovat
a zajistit bezpečné pracovní prost edí pro všechny, kte í na staveništi pracují nebo se
v bezprost ední blízkosti stavebních prací pohybují, dále upozornit na nejzávažn jší rizika co
do stupn jejich možného výskytu, poškození nebo ohrožení zdraví a života, preventivn
s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Je pomůckou pro stanovení základních podmínek
k zajišt ní pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, požární ochrany a životního
prost edí a minimalizaci mimo ádných událostí Ěpracovní úrazy, časové a finanční ztráty,
havárie atd.ě Plán funguje jako koordinační a ídící nástroj k zajišt ní bezpečné a zdraví
neohrožující práce. Plán BOZP pro p ípravu stavby je součástí projektové dokumentace.
Plán musí být p izpůsoben skutečnému stavu a podstatným zm nám b hem realizace
stavby, jak je dáno zákonem č. 30ř/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpisů. V rámci
aktualizací Plánu BOZP musí být zajišt ny základní požadavky na evidenci zm n.
S jednotlivými zm nami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazateln seznamováni
bez zbytečného prodlení v rámci KD BOZP k pln ní Plánu BOZP, pop ípad formou
odeslaného zápisu koordinátora BOZP na staveništi.

A. IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE O STůVB , ZůDůVůTELI
STAVBY,
ZPRACOVůTELI
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI,
1. ÚDůJE O STůVB
a) Základní údaje o druhu stavby,
Název stavby:

OA a HŠ T ebíč, rekonstrukce technických prostor
Otmarova.

Místo stavby:

Kraj Vysočina, okres T ebíč, M sto T ebíč 674 01.
Sirotčí 4.

Parcelní čísla pozemků:

č. parc. st. 6288, č. parc. st. 6639; vše k. ú. T ebíč
[769738]

Stavební ú ad:

T ebíč.

Krajský ú ad:

Jihlava.

P edm t PD:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení (DSP).

Charakter stavby:

Rekonstrukce.
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b) název stavby,
OA a HŠ T ebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova.

c) místo stavby,
Kraj Vysočina, okres T ebíč, M sto T ebíč 674 01. Sirotčí 4. Parcelní čísla pozemků:
č. parc. st. 62ŘŘ, č. parc. st. 663ř; vše k. ú. T ebíč [76ř73Ř]

d) charakter stavby,
Jedná se o stavbu trvalou – zm na dokončené stavby.
P edm tem rekonstrukce jsou stavební úpravy části technických prostor provozní
budovy t locvičny Obchodní akademie a Hotelové školy T ebíč na ulici Otmarova.
Navržené stavební úpravy jsou limitovány požadavky architektonické objemové
studie, která je nedílnou součástí zadání.
Součástí architektonicko-stavebního ešení budou také stavební úpravy bezprost edn
související s úpravami zdravotn technických instalací, systému vytáp ní, vzduchotechniky,
silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.
V souvislosti s rekonstrukcí technických prostor provozní budovy nedojde ke zm n
v užívání objektu nebo jeho částí, nedojde ke zm n v počtu uživatelů nebo dob , po kterou je
objekt t locvičny využíván.
Dispoziční ešení:
Je navržená dispoziční úprava hlavního vstupu, zádve í a vstupní haly v 1.NP provozní
budovy umožňující provozní a časové odd lení aktivit v 1.NP a ve 2.NP. Hala v 1.NP bude
nov vybavená recepcí s ošet ovnou a prostorem se šatní zónou pro p íchozí uživatele
t locvičny. 2.NP bude zp ístupn né nov z ízeným plnohodnotným vnit ním schodišt m,
včetn zajišt ní bezbariérového p ístupu. Dispoziční úpravy ve 2.NP budou minimální, s
cílem odd lit dokončenou komunikační část od zbývající části 2.NP. V dob provád ní
stavebních úprav bude objekt t locvičny zp ístupn n pro uživatele trvale z ízeným vstupem
ve schodišťovém prostoru v jižní části provozní budovy a navazující lávkou napojenou na
zpevn nou plochu. Ostatní místnosti v provozní budov zůstanou z hlediska dispozičního
ešení zachovány bez úprav.

e) účel užívání stavby,
V souvislosti s rekonstrukcí technických prostor objektu t locvičny v ulici Otmarova
se účel užívání stavby nem ní.

f) základní předpoklady výstavby,
Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi:
bude up esn no v plánu BOZP p i realizaci stavby.

cca.

15

osob;

Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: cca. 3 zhotovitelé; bude up esn no v plánu
BOZP p i realizaci stavby.
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Datum p edání staveništ zhotoviteli:
Bude up esn no v plánu BOZP p i realizaci stavby.
Časové p edpoklady výstavby:
P edpoklad zahájení prací:

Bude up esn no v plánu BOZP p i realizaci stavby.

Plánované ukončení prací:

Bude up esn no v plánu BOZP p i realizaci stavby.

Postup výstavby se bude ídit harmonogramem, který bude vypracován zhotovitelem
stavby ve spolupráci s tech. dozorem a investorem. P ed zahájením prací bude p edložen
stavebnímu ú adu jako podklad pro plán kontrolních prohlídek. Dle plánu kontrolních
prohlídek budou jednotlivé fáze výstavby ohlašovány stavebnímu ú adu.

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.







Vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:
Navržená rekonstrukce technických prostor objektu t locvičny v ulici Otmarova bude
mít minimální dopad na životní prost edí pouze po dobu výstavby.
Dokončená stavba nebude mít negativní dopad na stav ovzduší, zdroje podzemní vody
nebo půdu.
Dokončená stavba nebude producentem hluku nebo jiného než b žného komunálního
odpadu v obvyklém množství.
Odpadní vody z provozu t locvičny jsou svedeny jednotnou kanalizací do čistírny
odpadních vod.
Vliv na p írodu a krajinu Ěochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin :
Navržená rekonstrukce technických prostor objektu t locvičny v ulici Otmarova nemá
zásadní vliv na p írodu ani krajinu. Není vyžadována dočasná ani trvalá ochrana
d evin nebo památných stromů, ochrana rostlin nebo živočichů. Ekologické funkce a
vazby v krajin zůstanou zachovány beze zm n.
Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000:
Navržená stavba se nenachází v soustav chrán ných území Natura 2000.
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
pom ry v území:
Navržená rekonstrukce technických prostor objektu t locvičny v ulici Otmarova
nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.
Nejsou vyžadována ani z izována žádná opat ení k ochran okolí.
Navržené úpravy hlavního vstupu nemají zásadní vliv na odtokové pom ry v území.

2. OD VODN NÍ PRO ZPRůCOVÁNÍ PLÁNU S UVEDENÍM
ODKAZU NA P ÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ P EDPISY A SOUPIS
DOKUMENT SLOUŽÍCÍCH JAKO PODKLAD PRO ZPRůCOVÁNÍ
PLÁNU.
Jedná se o plán bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci p i p íprav stavby.
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi je zpracován z důvodu, že se
p edpokládá, že na stavb budou působit dva a více zhotovitelů – zákon č.30ř/2006 Sb. §14.,
celková p edpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současn více než 20 fyzických
osob po dobu delší než 1 pracovní den – zákon č.30ř/2006 Sb. §15 nebo celkový plánovaný
objem prací a činností b hem realizace díla p esáhne 500 pracovních dnů v p epočtu na jednu
fyzickou osobu – zákon č.30ř/2006 Sb. §15. V tomto p ípad také vzniká zadavateli stavby
povinnost doručit oznámení o zahájení prací na staveništi oblastnímu inspektorátu práce dle
místa staveništ .
Dále zde budou vykonávány práce a činnosti:
P íloha č. 5 k NV č.5ř1/2006 Sb. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, p i jejichž provád ní vzniká povinnost
zpracovat plán.
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví, p i jejichž provád ní vzniká povinnost zpracovat plán P íloha č. 5
k na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb.:
 Práce spojené s montáží a demontáži t žkých konstrukčních stavebních dílů kovových,
betonových a d ev ných určených pro trvalé zabudování do staveb.
 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení pop ípad za ízení
technického vybavení.

3. ÚDůJE O ZPRůCOVůTELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCE
a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště,
Jméno, p íjmení firma:

C.U.B.E. s.r.o.

Sídlo:

Nad Zámkem 1072, 674 01 T ebíč

IČ:

28267419

DIČ:

CZ28267419

Tel.; Fax:

+ 420 606 224 941

Email:

info@cube-projekty.cz

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace,
Jméno, p íjmení firma:

Ing. Martin Vinter

Specializace autorizace:

Pozemní stavby

Číslo autorizace :

ČKAIT 1002173
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Sídlo:

Jamolice 132, 672 01

c) údaje o zadavateli stavby,
Jméno, p íjmení, firma:

Kraj Vysočina

Sídlo:

Žižkova 57/1ŘŘ2, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

d) údaje o koordinátorovi BOZP při přípravě stavby,
Jméno, p íjmení, firma:

Ing. Ji í Sedláček,

Sídlo:

U K íže ř75/1, 674 01 T ebíč,

IČ:

88341241

Osv dčení: Reg.č.:

ITI/574/KOO/2017

Tel.:

+420 776 855 579

Email:

projektsestav@gmal.com

Web:

www.stavbysedlacek.cz

e) údaje o koordinátorovi BOZP při realizaci stavby,
Bude up esn no v plánu BOZP p i realizaci stavby.

f) údaje o stavebním dozoru,
Bude up esn no v plánu BOZP p i realizaci stavby.

g) údaje o zhotoviteli
Bude up esn no v plánu BOZP p i realizaci stavby.

B. SITUůČNÍ VÝKRES STůVBY
Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené vyhláškou
č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn ní pozd jších p edpisů.
Nedílnou součástí projektové dokumentace, je situace stavby, ze které jsou patrné
všechny náležitosti. Vjezd a výjezd ze staveništ , rozsah a oplocení staveništ , umístn ní
jednotlivých stavebních objektů, za ízení staveništ , prost edků pro první pomoc, havarijních
prost edků a WC.
Dále podrobn viz projektová dokumentace stavby – situační výkresy.
Situační plán stavby tvo í p ílohu č. 1 tohoto plánu.
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C. POŽůDůVKY Nů OBSůH PLÁNU
1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O ROZHODNUTÍCH TÝKůJÍCÍCH SE
STůVBY
ů
PODMÍNKÁCH
STůNOVENÝCH
V ROZHODNUTÍCH ů V PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCI
STůVBY PRO JEJÍ PROVÁD NÍ Z HLEDISKů BEZPEČNOSTI ů
OCHRůNY ZDRůVÍ P I PRÁCI Nů STůVENIŠTI ů SOUPIS
DOKUMENT , TÝKůJÍCÍCH SE STůVBY, Nů ZÁKLůD
KTERÝCH BYLů STůVBů POVOLENů, VČETN OZNůČENÍ
P ÍSLUŠNÉHO
STůVEBNÍHO
Ú ůDU
NEBO
ůUTORIZOVůNÉHO INSPEKTORA,


Jednotlivá stavební povolení.



Jednotlivá vyjád ení dotčených orgánů – jednotlivá vyjád ení a stavební povolení
budou k dispozici u hlavního zhotovitele stavby.
Další podmínky viz projektová dokumentace stavby.



2. POSTUPY Nů STůVENIŠTI
EŠÍCÍ ů SPECIFIKUJÍCÍ
JEDNOTLIVÁ OPůT ENÍ
VYPLÝVůJÍCÍ
Z
PLůTNÝCH
PRÁVNÍCH P EDPIS , S OHLEDEM Nů MÍSTNÍ
PODMÍNKY
VE VůZB Nů P EDPOKLÁDůNÝ ČůSOVÝ PR B H PRůCÍ P I
REůLIZůCI DůNÉ STůVBY, JEDNÁ SE O:
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro
skladování a manipulaci s materiálem,
Staveništ se bude nacházet uvnit dotčených budov a také ve venkovním prost edí,
které není uvnit areálu. Ve vn jším prost edí stavby, bude staveništ samostatn oploceno,
a bude po celém obvodu oploceno a vyznačeno. Výška oplocení musí být minimáln 1,Řm,
které na sebe bude navazovat a budou spojeny v horní i dolní části svorkami pro pevnost
oplocení. Ve vnit ních prostorách provozní budovy bude staveništ ohraničeno pevnou
zábranou specifikovanou zhotovitelem a bude odsouhlasena koordinátorem BOZP p i
realizaci stavby. P íjezd na staveništ bude komunikačn napojen na místní komunikaci
(Otmarova).
Na oplocení budou osazeny bezpečnostní značky zákazu vstupu nepovolaným
fyzickým osobám, na všech p ístupech a vjezdech ke staveništi, nebo do prostor možného
ohrožení vlivem stavební činnosti, viz Příloha č. 5 Další označení stavby.
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K zajišt ní proti vstupu všech nepovolaných osob na staveništ je nutné zvolit
uvedenou variantu:
1) staveništ v zastav ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky
nejmén 1,Ř m.



Umíst ní za ízení staveništ závisí na zhotoviteli stavby a se zadavatelem tak, aby
nezasahovala mimo pozemky dotčené stavbou. Za ízení staveništ bude vzhledem
k charakteru stavebních prací sestávat ze skládky zabudovávaných materiálů, plochy pro
odstav mechanizace a umíst ní maringotky nebo buňky pro stavbyvedoucího a šatny pro
zam stnance. Staveništní buňky, sociální za ízení Ěmobilní WCě a skládky budou v tomto
uzav eném prostoru. Nep edpokládá se velké množství skladovaného kusového materiálu
k zabudování do stavby. Materiál bude postupn navážen a zpracován. U bun k bude
dodrženo ádné bezpečnostní a informační značení v souladu s účelem použití bun k.

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť,
Pro osv tlení pracovišť p i výstavb , v p ípad pot eby, bude použito p enosné
osv tlení, které bude vyhovovat všem p edpisům, revizím a bude odolné proti mechanickému
poškození.
Označování p ekážek:
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V noci a za snížené viditelnosti Ěmlha, déšťě se komunikace a p ekážky označují
sv telnou značkou nebo sv telným signálem na začátku a na konci v čelech, p ípadn podle
místních podmínek i v jiných nebezpečných místech.

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození,
P ed zahájením zemních prací v ochranných pásmech v obvodu stavby musí
zhotovitel:
• na terénu vyznačit polohov i výškov , trasy všech podzemních vedení inž. sítí,
• seznámit obsluhy všech pracovních strojů a ostatní osoby, které budou provád t
zemní práce s druhy jednotlivých vedení, jejich p esnou polohou, a hloubkou
uložení i rozsahem ochranného pásma a dále podmínkami provád ní prací v t chto
pásmech,
• provést všechna odpovídající opat ení ke spln ní podmínek stanovených
provozovateli a správci t chto vedení a za ízení a b hem jejich provád ní prací
musí tyto podmínky dodržovat v souladu se stavebním povolením.
Ochranná pásma:

•

Elektro - silnoproud

Ochranná pásma za ízení pro výrobu elekt iny a rozvodná vedení elekt iny jsou určena
zákonem č. 45Ř/2000 Sb. Ěenergetický zákoně. Způsob vymezení ochranných pásem určuje
§46. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
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stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která činí od krajního
vodiče vedení na každou stranu.
•

Elektro - nadzemní vedení o nap tí nad 1 kV do 35 kV včetn :

Pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče.
Pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče.
Pro záv sné kabelové vedení 1 m od krajního vodiče.
•

Elektro - nadzemní vedení, m ená od krajního vodiče:

Pro nap tí nad 35kV do 110 kV včetn 12 m.
Pro nap tí nad 110kV do 220 kV včetn 15 m.
Pro nap tí nad 220kV do 400 kV včetn 20 m.
Pro nap tí nad 400 kV 30 m.
•

Elektro - záv sné kabelové vedení 110kV 2 m od krajního vodiče.

•

Elektro - podzemní vedení elektrizační soustavy:

Pro nap tí do 110 kV včetn 1 m po obou stranách od krajního kabelu
Pro nap tí nad 110 kV 3 m po obou stranách od krajního kabelu
V ochranném pásmu je zakázáno:
provád t činnosti, které znemožnily nebo znemožňovaly p ístup k t mto za ízením
provád t činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
t chto za ízení, nebo ohrozit život.
Ochranná opat ení:
o

Vyloučení činností, p i nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti
elektrických za ízeni, dostal do styku s živými částmi pod nap tím.

o

Dočasná elektrická za ízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených
intervalech.

o

Nadzemní elektrická vedení odpojit od zdroje elektrického proudu, nebo
zabránit vjezdu a dosahu dopravních prost edků a strojů do ochranného pásma.

o

Zajišt ní ochrany p i práci na elektrických za ízeních.

o

Zajišt ní odkrytých částí vedení.

o

Zajišt ní ochrany p ed nebezpečným dotykovým nap tím a v blízkosti vedení
pod nap tím.

o

Zajišt ní ochrany p i práci na plynových za ízeních, na za ízení smí provád t
opravy a úpravy pouze organizace mající pot ebná oprávn ní.
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o

P i zapojení a uvedeni do provozu musí být dodržen pracovní a technologický
postup stanovený výrobcem.

o

Elektrická za ízení sm jí být obsluhována pouze pov enými pracovníky.

o

P enosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly
vystaveny vlhkosti, plamenu nebo mechanickému poškození.

o

Veškerá elektrická instalace bude pravidelné podrobována revizím. Jsou-li na
pracovišti používány p enosné sv telné zdroje, musí být odolné proti nárazu.

o

Vodiče musí být značeny podle ČSN IEC446 Ě330165ě, Spoje mezi vodiči
a mezi vodiči a ostatními elektrickými za ízeními musí zajišťovat bezpečný
a spolehlivý kontakt.

o

Manipulovat s elektrickými p ístroji smí jen osoby s pat ičnou kvalifikaci
podle ČSN.

o

P edpokladem pro ádný a trvalý provoz elektrického za ízení je správná
obsluha a údržba podle pokynů výrobců. Elektrické za ízení musí být p edtím,
než je uvedeno do provozu, i po každé zm n nebo rozší ení prohlédnuto
a p ezkoušeno, aby se prov ila jeho správná funkce v souladu s normou (viz
ČSN 332000-6-61),

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru,
Hlavní zhotovitel stavby je povinen provést začlen ní provád ných činností na
staveništi a zpracovat pot ebnou dokumentaci požární ochrany a ídit se pokyny uvedenými
v této dokumentaci. Na staveništi musí být v rámci za ízení staveništ umíst na požární
poplachová sm rnice hlavního zhotovitele stavby.
Dále pro zajišt ní požární ochrany v průb hu realizace stavby bude v za ízení
staveništ umíst n jeden hasicí p ístroj. Hasicí p ístroj bude s minimální hasící schopností
34A/1Ř3B/C hasivo prášek. Za spln ní této povinnosti odpovídá hlavní zhotovitel stavby.
V p ípad provád ní prací ohrožujících požární ochranu Ězejména prací se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáruě je povinností každé dotčeného zhotovitele zajistit podmínky pro
provád ní t chto prací v souladu s platnými právními p edpisy – zejména zákonem
č. 133/1řŘ5 Sb., v platném zn ní, vyhláškou č. 246/2001 Sb., v platném zn ní a vyhláškou
č. 87/2000 Sb.
V p ípad provád ní prací a činností, p i kterých bude práce s otev eným ohn m,
p ípadn sva ování, ezání uhlovou bruskou, apod. na místech s nebezpečím požáru,
odpov dný pracovník zhotovitele stavební, nebo technologické části, zajistí dodržení
bezpečnostních požadavků a požadavků PO – a to písemným p íkazem v souladu s vyhláškou
č. Ř7/2000 Sb. V místech kde budou probíhat práce spojené s otev eným ohn m, zajistí
zhotovitel, který dané činnosti provádí, vybavení pracovišt prost edky na hašení, a to
nejmén 2 ks hasicími p ístroji, druhy je nutno zvolit dle rozsahu provád ných prací.
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e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení
a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi,
čerpání vody, noční osvětlení,
P íjezd bude komunikačn napojen na místní komunikaci (ulice Otmarova).
Dále koordinátor BOZP upozorňuji na ádné viditelné označení vnitrostaveništních
dopravních komunikací, včetn komunikací pro p ší, na nep ehledných místech nap .
viditelnou výstražnou páskou nebo dopravními p emístitelnými stojany tzv.: „Z“.
P ípadná riziková místa st etu s osobami a p ekážkami se musí označit žlutočerným
nebo bíločerveným šrafováním.
Dopravní podmínky:
V míst výjezdu a vjezdu do staveništ , bude vyznačeno upozorn ní o stavb
a výjezdu z ní dopravním provizorním značením, v rozsahu projednaným a schváleným DIO
hlavním zhotovitelem stavby.
Vzhledem k jednoduchým pom rům na staveništi nebude zpracován Dopravní ád.
V prostorách staveništ platí níže uvedené jednoduché dopravn provozní podmínky:
• p ší komunikace k za ízení staveništ a hlavní p ší komunikace v rámci stavby
musí být odd lena od vnitrostaveništní dopravní komunikace.
• zákaz jízdy na kole.
• zákaz jízdy a parkování dopravního prost edku na staveništ , pokud to nesouvisí
s technologií provád ní stavby nebo pro nakládku a vykládku materiálu, odpadu,
apod.; výjimky povoluje pouze stavbyvedoucí.
• max. povolená rychlost 20 km/h.
• za organizaci dopravy odpovídá stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby.
Osv tlení stavby za využití prozatímního osv tlení Ě24 Vě – práce v dob snížené
viditelnosti a pohyb a práce v prostorách s nedostatečným osv tlením p irozeným sv tlem –
zejména komunikační cesty zajistí hlavní zhotovitel stavby. Osv tlení všech hlavních
komunikačních tras na staveništi zajistí hlavní zhotovitel stavby. Ostatním zhotovitelům
stavby je p ísn zakázáno jakékoliv zasahování do osv tlení. ádné osv tlení bude dále
zajišt no p enosnými sv telnými zdroji – zajistí jednotlivý zhotovitelé pro své pracovníky
a tato budou odpovídat platným bezpečnostním p edpisům a p íslušným technickým normám.
Osv tlení stavby bude pravideln kontrolováno a revidováno dle platných ČSN – odpovídá
hlavní zhotovitel stavby.
Provizorní elektrické vedení ve venkovních prostorách staveništ bude umíst no
v chráničce nebo vyv šeno podél st n objektu. Je zakázáno umíst ní provizorních rozvodů
elektro tak, aby mohlo být p ejížd no stavební mechanizací, apod.
Elektrické prozatímní za ízení, včetn všech elektrických provizorních sk íní, bude
pravideln kontrolováno osobu s vyšší elektrotechnickou kvalifikací – prokazateln nejmén
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1x za kalendá ní m síc a bude mít platnou revizi Ěvčetn zakreslení rozmíst níě v souladu
s ČSN 33 1500, ne starší než 6x kalendá ních m síců. Hlavní „STOP“ tlačítko – vypínač bude
ádn a viditeln označen a budou s ním prokazateln seznámeni všichni pracovníci
provád jící práce na staveništi; odpovídá každý zhotovitel. Obdobn tak bude provedeno
s hlavním uzáv rem vody.
V p ípad pot eby nočního osv tlení musí odpovídat platným bezpečnostním
p edpisům a p íslušným technickým normám. Noční osv tlení stavby musí být potom
pravideln kontrolováno a revidováno dle platných ČSN – odpovídá hlavní zhotovitel stavby.

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace,
Na stavbu nebudou působit žádné vn jší vlivy, doprava v blízkosti stavby je p evážn
osobní, nehrozí ot esy od dopravy. Stavba se nenachází v záplavovém území. Objekt
t locvičny v ulici Otmarova se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani
jinak zvlášť exponovaném území.
Vždy je nutno zajistit p ístup a pr jezd stavbou pro sanitní vozy, vozy hasičského
záchranného sboru.

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob
a materiálu,
Umístn ní za ízení staveništ bude v prostorách staveništ . V za ízení staveništ
budou umíst ny na určeném označeném míst prost edky pro poskytnutí první pomoci,
havarijní prost edky a další důležitá dokumentace BOZP a PO, včetn tohoto Plánu BOZP;
odpovídá hlavní zhotovitel stavby.
Za ízení staveništ bude provedeno za využití mobilních bun k, situace umístn ní
bude tvo it p ílohu tohoto plánu BOZP. Plán situace umíst ní za ízení staveništ bude
průb žn aktualizován p ed p edáním staveništ a p i realizaci stavby, za aktualizaci
situačního plánu zodpovídá hlavní zhotovitel. Součástí za ízení staveništ bude tvo it mobilní
WC.Hlavní zhotovitel stavby zajistí jeho pravidelný úklid a čišt ní.
V rámci seznámení se staveništ m budou všichni pracovníci stavby seznámeni
s aktuální situací na stavb – vstupy, vjezd, umíst ní hlavních uzáv rů – vypínačů elektro,
vody, apod. Hlavní zhotovitel stavby Ěv rámci p edání pracovišt jednotlivým zhotovitelůmě
je prost ednictvím zhotovitelů povinen s výše uvedenými skutečnostmi seznámit všechny
pracovníky stavby se staveništ m, s možnými riziky také v součinnosti s koordinátorem
BOZP, a to bezprost edn p ed zahájením vlastních prací.
Na vodorovnou dopravu materiálů, budou použity nákladní automobily, které budou
specifikovány zhotovitelem. Na svislou dopravu materiálu velkých kusových dílců bude
použit automobilní je áb specifikovaný zhotovitelem, p ípadn mobilní vrátek.
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h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko
zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu,
technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a
odvádění povrchové a podzemní vody,
Zemní práce, výkopové práce, drobné výkopové práce v rámci stavby.
Základní rizika p i provád ní zemních pracích:












Pád pracovníka p i vystupování a sestupování do/z výkopu, zavalení po utržení
st ny.
Pád pracovníka p i sestupování a vystupování po částech zajišt ní jámy, výkopu,
apod..
Pád osob Ěobčanůě do výkopu pro p ípojky z okrajů st n výkopu v zastav ném
území, na ve ejných prostranstvích a v uzav ených objektech, kde probíhají
současn i jiné činnosti.
Ohrožení až ztráta stability sousedních objektů, základů apod. v blízkosti jámy,
výkopů.
Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajišt né st ny výkopu.
Zavalení, zasypání a udušení pracovníků p i vstupu a práci ve výkopech.
Pád materiálu do výkopku,
P evrácení pracovního stroje nebo vozidla či autoje ábu do výkopku,
Zasažení osoby na staveništi strojem,
Poškození podzemního vedení inženýrských sítí se zdravotními následky Ěvýbuch,
úraz el. proudemě

Zemni práce, provád ní výkopových prací ručních i strojních,
ochranné opat eni:
- Vytyčeni tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních
vedení, vodovodní sít .
- Prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými
pásmy technické infrastruktury.
- Určení rozmíst ní stavebních výkopů, zajišt ní st n výkopů.
- Na ve ejných prostranstvích ve vzdálenosti v tší jak 1,50 m od hrany výkopu lze
zajišt ní výkopu provést vhodnou zábranou.
- Nebezpečí pádu do výkopu — zajišt ní zábradlím, zábranou proti pádu a z eteln
označit nebezpečná místa včetn sv telného označení za snížené viditelnosti.
- Na staveništích, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám musí být zajišt ny
okraje výkopu, kde se vn jší okraj dopravní komunikace p ibližuje na vzdálenost
menší jak 1,50 m.
- Okraje výkopu nesmí být zat žovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu.
- St ny výkopu musí být zajišt ny proti sesutí, ručn kopané výkopy pažením p i
hl. výkopu v tší než 1,50 m v nezastav ném území, 1,30m v zastav ném území.
- Nebezpečí sesuvu st ny výkopu — bezpečnost zajistit systémovým pažením nebo
svahováním dle projektu.
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Zajistit odvodn ní výkopu, respektive podél výkopu. Stanovit způsob a rozsah
opat ení k zabrán ní p ítoku vody na staveništ , opat ení na snižování hladiny
podzemních vod.
Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich
st ny nejsou zajišt ny ochranným rámem, bezpečnostní klecí nebo jinou
technickou konstrukcí.
Nejmenší sv tlá ší ka výkopů se svislými st nami, do kterých vstupují osoby činí
0,80 m.

Pojezd strojů v blízkosti hran výkopu je nutné dodržovat p edepsané vzdálenosti
hran výkopu.
Zákaz zdržování pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje b hem
provád ných výkopových prací.
P ed zahájením určit rozmíst ní stavebních výkopů, způsobu t žení zeminy Ěručn
strojn , kombinovan ě určení druhu použité mechanizace, stanovit způsob
zajišt ní st n výkopu proti sesutí, zejména druh pažení, sklon svahů.

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích
a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do
výkopu osob se zrakovým postižením,
P evedení p ších nutno ešit mimo obvod staveništ a označit.


P evedení p ších
Na všech ve ejných prostranstvích a dále ve ejn p ístupných komunikacích musí být

p es výkopy z ízeny p echody vždy kapacitn

odpovídající danému provozu p ších

a dostatečn únosné a bezpečné. Komunikace a p echody pro chodce mají mít celkovou ší ku
minimáln 150 cm. P echody musí být vždy opat eny zábradlím se st ední tyčí nebo jinou
vhodnou výplní, včetn

zarážky na obou dvou stranách. Zábradlí a zábrany sm jí být

p erušeny jen v místech p echodů nebo p ejezdů.
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P echodové lávky p es výkopy musí být široké minimáln ř0 cm s výškovými rozdíly
max. do 2 cm.

Dle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. musí být výkopy a staveništ zabezpečeny
vždy tak, aby nebyly ohroženy osoby, které mají omezenou schopnost pohybu nebo orientace
ani jiné osoby

Náhradní komunikace a oplocení či ohrazení staveništ na ve ejných prostranstvích
a také ve ejn

p ístupných komunikacích musí vždy umožňovat bezpečný pohyb osob

s pohybovým postižením i se zrakovým postižením.
Komunikace pro chodce musí mít celkovou ší ku minimáln

150 cm včetn

bezpečnostních odstupů a p i celkové uzavírce se navrhne náhradní bezbariérová trasa včetn
p echodů pro chodce.



ešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
postižením
Výkopy, okraje lávek na výkopech, další pochůzné plochy staveništ na ve ejném

prostranství je nutné ešit za dodržení vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do
průchozího prostoru podél vodicí linie není možné umístit žádné p ekážky.
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P edm ty či informační nebo reklamní za ízení a i jiné konstrukce na místech
pochůzných ploch musí mít ve výši 10 až 25 cm nad pochozí plochou vždy pevnou zarážku
pro bílou hůl - spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 110 cm a také pevnou ochranu
jako je nap . tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující vždy půdorysný prům t p ekážky,
pop ípad lze také odsunout zarážku za obrys p ekážky nejvýše o 20 cm
Uvedené podmínky je nutné splnit v průb hu provád ní stavebních prací, kdy je nutno
zachovat bezbariérové p ístupy do objektů v prostoru staveništ . Zejména je nutno dbát
na nahrazení p erušených vodicích linií jiným opat ením v průb hu realizace stavebních prací.

Pevná zarážka pro slepeckou h l

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po
výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,
Doprava betonové sm si pro betonáž základů a stropů bude zajišt na pomocí
domíchávačem a čerpadlem betonové sm si. Objem betoná ských prací není v takovém
rozsahu, aby hrozil pád do betonové sm si.
Ochrana zdraví p i betonáži:
Všechny práce, které budou provád ny dle technologického postupu, musí být
provád ny v souladu s Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích Na ízení vlády č. 362/2005 Sb.
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky; Zákon 30ř/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a dalších platných.
Na objektech se p i provád ní betoná ských prací nebude používat otev ený oheň.
Ochranné opat eni:
- Zhotovitel zajistí ochranu fyzických osob stanovenými prost edky určenými
v technologickém postupu.
- P i čerpání betonové sm si do p epravníků nebo zásobníků a p i jejím ukládání do
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah pop ípad plošin,
aby byla zajišt na ochrana fyzických osob zejména proti zavalení a zalití betonovou
sm sí.
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- Další základní koordinační opat ení — viz na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb.

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu,
zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve
svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a
v jeho okolí
Zednické práce – jedná se p evážn o práce spojené se zapravením fasády, dozdívání,
vyzdívání obvodového zdiva a provád ní obezdívky.
Ochranné opat ení:
- Stroje pro výrobu, zpracování a p epravu malty se na staveništi umisťuji tak, aby
p i provozu nemohlo dojit k ohrožení fyzických osob
- P i činnostech spojených s nebezpečím odst íknutí vápenné malty, mléka nebo
lepidla je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prost edky
- Správné uchopení b emene, stabilní postavení p i práci, dodržování zákazu házení
cihlami a pod.;
- Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném
okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
- Zajišt ní dostatečného pracovního prostoru p i zd ní, na podlaze lešení;
- Zajišt ní bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provád t zd ní
ani jiné práce s rukama nad hlavou pop . v jiných nefyziologických polohách;
- Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů, zd ní komínů,
pilí ů apod. konstrukcí, vyzdívání po částech, až kdy nov vyzd né zdivo
nevykazuje dostatečnou pevnost; nezat žování zdiva izolačních p izdívek zeminou;
- Vyzdívání provád t odborn Ěsprávná vazba cihel, bloků a tvárnicě zajišt ní
stability, pevnosti a tuhostí vyzdívaných konstrukcí;
- Zakotvování p íček do zdiva;
- Použití vhodného materiálu pro zd ní Ěcihly, malty, p ísadyě;
- Vysekávání drážek do p íček a pilí ů jen za dodržení podmínek stanovených
v projektu;
- P ípadné zeslabování zd ných nosných konstrukcí Ěpilí ůě p edem projednávat a
odsouhlasovat se statikem;
- Správný postup p i vyzdívání a zat žování cihelných p izdívek ve výkopech
Ěnenahrazovat jimi bedn níě;
- Postupovat podle projektu;
- Respektovat stanovený způsob osazování Ěukotvení, p ipevn ní, zajišt ní
osazovaných p edm tůě;
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- Nezat žování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvo ení
únosné pomocné pracovní podlahy;
- Správný postup p i hašení vápna a p i p íprav vápenného mléka Ědodržování
zákazu hašení v úzkých a hlubokých nádobáchě;
- Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, p i výrob malty v míchačce a
její další manipulaci i zpracování Ěpokud možno tak, aby bylo minimalizováno
nebezpečí vyst íknutí malty, vápenného mlékaě;
- Používání OOPP k ochran zraku Ěp i zacházení s vápnem vždyě, používání
rukavic, OOPP k ochran kolen
- Zdravotní způsobilost, léka ské prohlídky;
- Bezpečnostní p estávky v teplém prost edí;
- Další základní koordinační opat ení — viz na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb.

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých
montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných
stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů
vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování
a stabilizace,
Manipulace s b emeny – p edevším práce s b emeny materiálu použitého na p íst ešek
nad vstupem a materiálu použitého pro nové vrstvy pultové st echy atd.
Základní rizika p i pracích–práce s b emeny:
-

pád b emena, náraz a zasažení pracovníka b emenem,

-

p iražení a p itlačení pracovníka zhoupnutým b emenem/prvkem k pevné
konstrukci,

-

p iražení, rozdrcení končetiny mezi spoušt né b emeno a pevnou konstrukci,
podklad,

-

p etržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prost edku Ě et zu,
popruhu),

-

zachycení p emísťovaného b emene o stoh materiálu a jeho následné z ícení a pád
na osobu, zachycení hákem vázacího prost edku o stojící b emeno a jeho následné
p evrácení na pracovníka,

-

p evrácení chybn uloženého b emena po odv šení na vazače,

-

zachycení sousedního prvku a jeho p evrácení na pracovníka p i zvedání b emen
v ad ze skládky,

-

pád b emene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a rozhoupání
b emene, vysmeknutí smyčky lana z háku je ábu, p etržení druhého lana,
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-

vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku po nárazu na pevnou p ekážku
a zasažení pracovníka padajícím b emenem

Základní bezpečnostní opat ení:
o

o

pro používání autoje ábu, vozidla s HR musí být zpracován Systém bezpečné
práce podle ČSN ISO 124Ř0-1 a prokazateln určena pov ená osoba; se SBP
musí být seznámeni všichni zhotovitelé provád jící práce na staveništi, je ábníci,
vazači, apod.
obsluhu je ábu, vázání b emen, signalistu musí provád t kompetentní osoby,
seznámené se systémem bezpečné práce – odpovídá pov ená osoba.

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání,
zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť
s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení
inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,
Viz bod (c; (h; (t.
Ochranné opat ení:
- Bourací práce, p i nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí
provád t pouze podle technologického postupu a projektové dokumentace, se
kterými jsou seznámeni všichni zam stnanci. P i bouracích pracích jsou používány
vždy ochranné p ilby.
- P ed započetím bouracích prací z ídit ochranné konstrukce.
- Je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob
- P ed určením zásad postupu bouracích prací, zabezpečí stavbyvedoucí prohlídku
objektu i okolí. Pro bezpečnost zam stnanců zúčastn ných p i bourání, i s ohledem
na ve ejný zájem, musí být prostory, ve kterých se bude provád t bourání, uzav eny
a všechny p ípojky energií musí být odpojený. Odpojení sítí se provede do
vzdálenosti 1 m od bouraného objektu. P ed určením zásad postupu bouracích
prací, zabezpečí stavbyvedoucí prohlídku objektu i okolí.
- Bourání staveb sm jí provád t pouze fyzické osoby k tomu určené zhotovitelem,
pokud je zajišt n stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tornu zhotovitelem
pov enou.
- Nebezpečí z ícení bourané konstrukce — je nutné vymezit a zajisti ohrožený
prostor bouráním.
- Bourání staveb vyšších než p ízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí
od výšky 3m, bourání schodišt a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, p i
kterých dochází ke zm n konstrukční bezpečnosti stavby atd. , sm jí být
provád ny pouze osobou k tornu zhotovitelem pov enou.
- Pro bezpečnost zam stnanců zúčastn ných p i bourání, i s ohledem na ve ejný
zájem, musí být prostory, ve kterých se bude provád t bouráni, uzav eny a všechny
p ípojky energií musí být odpojený.
- Provede se zajišt ní náhradních zdrojů el. proud, voda atd. a další vybavení podle
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technologie bourání.
Prostor se zajišťuje proti vstupu nepovolaných osob.
Zajišt ní proti nežádoucímu z ícení nebo uvoln ní podlah a části nosných prvků
konstrukce Ěvzep ením, zesílením, staženímě
Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadn od zhora dolů, p i ručním
bourání ze zvýšených pracovních míst pracovních podlah musí být provedena
opat ení stanovená pro práce ve výškách.
Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pojmuv nejsou stanoveny podmínky k
zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je bourání
provád no více četami, p ípadn u bouracích prací smí být provád na pouze za
stálého dozoru odpov dného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nep etržité
sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracovišt osobu, která nesmí být
zam stnána ničím jiným než kontrolou stanoveného prostoru a nesmí se z daného
místa vzdálit.
Další základní koordinační opat eni — viz na ízení vlády Č. 5ř1/2006 Sb. p íloha
č. 3, odst. XIII

Bourací práce provád né ručn :




Práce spojené s bouracími pracemi provád nými ručn provád jí p evážn
zaučení stavební d lníci, kte í jsou ádn a prokazateln seznámeni se
závaznými technologickými pravidly a p edpisy BOZP. Pracovní skupinu
stavebních d lníků vede vedoucí čety.
P i bourání musí být zabezpečen stálý dozor odpov dného mistra. V p ípad
ohrožení musí odpov dný mistr, který p ímo ídí bourací práce, dát
dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opušt ní pracovišt .

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné
a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava
materiálu, zajištění pod prací ve výšce,
Strop bude ešen pouze na objektu provozní budovy, a to jako monolitický,
železobetonový. Zásady betonáže viz. bod jě

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji,
proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu,
konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob
určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění
osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo
možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní
ochrany,
Jedná se o práce p i montáži konstrukce pultové st echy, výplní otvorů a dalších
pracích s touto montáží spojených. Zam stnavatel proti pádu zam stnanců z výšky nebo do
hloubky provede kolektivním zajišt ním p edevším ochranou nebo zachytnou konstrukcí,
p ípadn použitím konkrétního osobního zajišt ní, u kterého musí být místo uchycení
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stanoveno zhotovitelem v pracovním nebo technologickém postupu. Pod pracovním místem
bude vymezen nebezpečný prostor zábradlím nebo zábranou.
Ochranné opat ení:
- P i pracích ve výškách a nad volnou hloubkou je nutno up ednostňovat zajišt ní
proti pádu osob prost edky kolektivní ochrany. Ěkolektivní zajišt ní — zábradlí,
lešení, sít , nebo zdvihací plošinuě p ed individuálními ochrannými prost edky.
- Zajišt ní organizace práce a pracovních postupů.
- Zajistit v dostatečném rozsahu školení zam stnanců o BOZP.
- Bezpečné zajišt ní pod místem práce ve výšce.
- Bezpečné zajišt ní ohrožených prostorů, které musí mít ší ku od volného okraje
pracovišt nejmén 1,50 m.
- Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob.
- Používat žeb íky po provedení prohlídek v souladu s návodem k používání.
- Montáž a demontáž systémového lešení mohou provád t pouze pracovníci
s odpovídající kvalifikací, konstrukce musí být zabezpečena proti pádu a z ícení,
konstrukce nesmí být v průb hu prací p et žována.
- Lešení užívat po p edání odborn způsobilou osobou za montáž Ězápis o p edání
a p evzetíě.
- Používat jen provedení, které odpovídá původní dokumentaci a návodu na montáž.
- Pád p i výstupu a sestupu — je nutno používat bezpečné prost edky pro výstup
a sestup Ěžeb ík, schodišt , rampyě.
- Nebezpečí propadnutí osob - je nutno používat a správn osazovat p íslušné prvky
systémových lešení, zakrytí otvorů.
- V p ípad nebezpečí pádu z výšky musí být pracovník zajišt n správn použitými
prost edky osobního zajišt ní včetn správn zvoleného místa ukotvení.
- Pod místem pracovišt nebudou provád ny soub žn žádné práce.
- Materiál je shazován uzav eným shozem až do místa uložení. Je provedeno opat ení
k zamezení nadm rné hlučnosti, prašnosti.
- Zajistit p erušení práce p i nep íznivých pov trnostních situacích.
- Zpracovat systém bezpečné práce podle ČSN ISO 124Ř0-1, který musí být
dodržován p i každé činnosti je ábu.
- Se systémem bezpečné práce musí být ádné seznámeny všechny zúčastn né
subjekty.
- Vyloučeni p ítomnosti nepovolených osob v pracovním prostoru je ábu.
- Vyloučení vjezdu dopravních prost edků, jejichž činnost nesouvisí s provád nou
manipulaci.
- Další základní koordinační opat ení - viz na ízení vlády 362/2005 Sb.
Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvo í statisticky nejvýznamn jší p íčinu smrtelných
úrazu zpracuje zhotovitel p ed zahájením prací na základ vyhodnoceni rizika plán opat ení
proti pádu osob a p edm tů z výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu
u jednotlivých činnosti, p ičemž p i návrhu budou vždy p ednostn uvažována technicko
25

organizační opat eni Ěnap . vyloučení prací ve výšce provedením určitých operací na zemi
nebo uvnit objektuě, poté kolektivní opat ení Ěochranné zábradlí, lešení, pracovní podlaha,
záchytné sít ě a až jako poslední možnost, kdy nelze použit žádnou z p edchozích variant,
může být navrženo ešeni využívající prost edků osobního zajišt ní pracovníků proti pádu
Ěnap . bezpečnostních postrojůě. Prost edky osobního zajišt ni budou však vždy použity jako
součást profesionáln navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám
konkrétní stavby a sestávajícího z jednotlivých prost edků splňujících požadavky platných
p edpisů Ěnap . ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 7ř5, ČSN EN 362 aj.ě.
Schválený plán opat ení proti pádu se promítne do p íslušných technologických
postupů. Plán opat ení proti pádu vychází z Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky.
Za práce ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, p i
kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. P i této činnosti
musí být pracovník zajišt n proti pádu.
Zajišt ní proti pádu se provádí na stavb podle charakteru práce, buď kolektivním
nebo osobním zajišt ním. Kolektivní zajišt ní je zabezpečeno p edevším ochranou nebo
záchytnou konstrukcí, jako nap . zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné
lešení, záchytné sít . Na stavb se používá p enosné kolektivní zajišt ní.
Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže:
a) pracovišt nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10°včetn od
vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou Ějednotyčové zábradlí o výšce
minimáln 1,1 m, které není určené k ochran proti pádu osob ani p edm tů ze
zvýšené úrovn apod.ě nejmén 1,5 m od hrany pádu
b) místo práce uvnit objektu je nejmén 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.
P i práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu
pracovníků na volném okraji pop . proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha
Ěprostor, místo práceě, kde se pracuje, včetn p ístupových komunikací.
Konstrukce kolektivního zajišt ní musí p esahovat krajní polohy pracovní plochy
o 1,5 m na každou. Jako vymezení pracovní plochy ve sm ru do plochy souvislé lze použít
zábranu.
Na plochách se sklonem nad 10°musí být kolektivní zajišt ní i podél hrany pádu ve
sm ru sklonu.
Současn s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory
a prohlubn půdorysného rozm ru kratší strany nebo prům ru nad 0,25 m, p edevším
poklopy, zajišt nými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí.
Kolektivní zajišt ní:
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Ochranné a záchytné konstrukce Ěochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení,
poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sít ě musí být dostatečn pevné
a odolné vůči vn jším silám a nep íznivým vlivům a upevn ny tak, aby bezpečn unesly
p edpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo
jiným závazným podkladem.
Konstrukce pro práci ve výškách Ělešeníě
Základní konstrukční požadavky na lešení:
- konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována
- musí být navržena a provedena tak, aby tvo ila prostorov tuhý celek, zajišt ný
proti lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti posunutí.
- u konstrukcí pojízdných a voln stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje
vhodnou volbou rozm rů základny v pom ru k výšce lešení, nebo použitím
p ídavné zát že v dolní části lešení
- je-li lešeňová konstrukce opat ena z vn jší pohledové strany síťovinou nebo
plachtovinou, musí být posouzena na působení v tru Ězhušt ní systému kotvení
u sítí na dvojnásobekě.
- podchodová výška mezi podlahami musí být nejmén 1,ř m a ší ka podlahy
nejmén 60 cm.
- mezery mezi podlahovými prvky sm jí být nejvýše 2,5cm, výjimečn 6cm
v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mí výstupky do 3cm, u nároží
lešení do 5cm.
- nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4cm
- výška zábradlí je nejmén 1,1m a výška zarážky 15cm
- zábradlí u vnit ních okrajů podlah se nemusí provád t, pokud mezera mezi
podlahou a p ilehlou st nou je menší než 25cm
- výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žeb íky musí
p esahovat horní podlahu nejmén o 1,1m a otvory v podlaze, umožňující výstup
nebo sestup musí mít rozm ry nejmén 50x60cm
- podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimáln 2,1m.
Montáž a demontáž lešení – základní požadavky:
- montáž a demontáž lešení mohou provád t pouze pracovníci, kte í jsou odborn
a zdravotn způsobilí a mají platný lešená ský průkaz a platnou léka skou
prohlídku.
- pro montáž, demontáž a p emisťování lešení musí být p edem určen technologický
postup
- p i montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajišt na stabilita a tuhost
konstrukce lešení
- demontované části lešení se nesmí shazovat na zem
- pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvlášt ochranné p ilby a vhodné
prost edky osobního zabezpečení Ěbezpečnostní pás, postroj…ě
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-

Používání, provoz a prohlídky lešení:
- provoz lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a
vystrojení podle dokumentace
- p ed zahájením provozu musí být lešení p edáno. P edání a p evzetí se uskutečňuje
odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku.
- Lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, p edáno a
p evzato do používání.
- konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečn plnit
funkci, pro kterou byly z ízeny
lešenová konstrukce musí být každý m síc odborn prohlédnuta. Tento termín se zkracuje
na 14 dnů u lešení speciálních Ěpojízdná, zav šenáě nebo u lešení vystavených účinkům
okolí Ěvibraceě.
Osobní zajišt ní:

Osobní zajišt ní pracovníků p i pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí
použít v p ípadech, kdy nelze použít kolektivního zajišt ní.
Prost edky osobního zajišt ní proti pádu jsou zejména:
a) bezpečnostní lano,
b) bezpečnostní pás,
c) bezpečnostní postroj,
d) zkracovač lana,
e) samonavíjecí kladka,
f) bezpečnostní brzda,
g) p ípravky pro spoušt ní a vytahování včetn p íslušenství.
Prost edky osobního zajišt ní musí svými parametry odpovídat požadavkům právních
p edpisů, p ípadn musí být k používání schváleny státní zkušebnou.
Použití konkrétního osobního zajišt ní stanoví technologický postup pop . podle
povahy provád ných prací odpov dný pracovník.
Místo uchycení osobního zajišt ní je stanoveno v pracovním nebo technologickém
postupu. V jednodušších p ípadech je místo uchycení stanoveno odpov dným pracovníkem.
Prost edky osobního zajišt ní se kontrolují p ed a po každém použití.
Prost edky osobního zajišt ní musí být pravideln prohlíženy a zkoušeny nejmén
jedenkrát za dva roky, pokud právní p edpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního
zajišt ní je nutno vykonat po každé mimo ádné události Ězachycení pádu pracovníka,
extrémní namáhání apod.ě.
Pracovník je povinen se vizuáln p esv dčit p ed každým použitím prost edků
osobního zajišt ní o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadnému stavu.
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P i použití prost edků osobního zajišt ní musí být místa upevn ní Ěukotveníě
stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajišt ní a upevn ní po celou dobu činnosti
v míst ohrožení.
Délka pádu p i použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6m. P i použití
bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5m,
s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 0,4m.
P i p esunu na jiné místo upevn ní Ěukotveníě musí být pracovník stále zabezpečen
osobním zajišt ním.
Vhodný prost edek osobního zajišt ní a místo jeho upevn ní Ěukotveníě je povinen
určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché
práce, pro které není t eba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly
být v technologickém nebo pracovním postupu zohledn ny, určí místo upevn ní p ípadn
vhodný prost edek, osobního zajišt ní pracovník, který práce výškách ídí. Místo upevn ní
Ěukotveníě musí odolat ve sm ru pádu minimáln statické síle 15kN.
K osobnímu zajišt ní pracovníků p i pracích ve výškách, p i výstupu nebo sestupu se
nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití
horolezecké Ěspeleologickéě techniky nebo techniky průmyslového horolezectví a k tomu
účelu vyrobených pomůcek, p ípravků a prost edků. Horolezeckou (speleologickou) techniku
mohou používat pouze pracovníci mající horolezeckou Ěspeleologickou) kvalifikaci.
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití
prost edků osobního zajišt ní.
Zajišt ní proti pádu p edm tů a materiálů:
Materiál, ná adí a pomůcky musí být uloženy, p ípadn skladovány ve výškách tak,
aby byly po celou dobu uložení zajišt ny proti pádu, sklouznutí nebo shození v trem b hem
práce i po jejím ukončení.
Pracovní ná adí je zakázáno zav šovat na části od vu, pokud k tomu není upraven
nebo pracovní nepoužije vhodné výstroje Ěpás s upínkami apod.).
Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí p et žovat. Hmotnost materiálu, za ízení,
pomůcek, ná adí včetn počtu osob nesmí p esahovat povolené normové nahodilé zatížení
konstrukce.
Zajišt ní pod místem práce ve výšce a jeho okolí:
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečn zajišt ny, aby nedošlo
k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.
Za bezpečné zajišt ní ohrožených prostorů lze považovat:
a) Vyloučení provozu.
b) použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné
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konstrukce,
c) ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevn nými na
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, pro krátkodobé práce s jednoduchým
ná adím a pracovními pomůckami, pokud nep esáhnou pracovní rozsah jedné
sm ny, postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, pop ípad
lanem upevn ným ve výšce 1,1 m,
d) st ežení prostoru určeným odpov dným pracovníkem Ěpracovníkyě po celou dobu
ohrožení.

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít ší ku od kraje
pracovišt nebo pracovní podlahy nejmén :
a) 1,5 m p i práci ve výšce od 3 m do 10 m včetn ,
b) 2 m p i práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetn ,
c) 2,5 m p i práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetn ,
d) 1/10 výšky objektu p i práci ve výšce na 30 m.
P i práci na plochách se sklonem v tším než 25 se zv tšuje každé pásmo o 0,5 m.
Ší ka pásma se vytyčuje od paty kolmice, která prochází vn jší hranou volného okraje místa
práce na výšce.
V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek Ěručn nebo strojn ě se
rozši uje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného
b emene.
U vysokých objektů Ěv že, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy,
meteorologické stožáry apod.ě se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu.
Je-li z důvodu prací ve výškách zúžena komunikace pro p ší nebo p eložena
k vozovce, p ípadn do ní, musí být odd lena od průjezdního profilu vozovky stabilním
dvoutyčovým ochranným zábradlím, výšky nejmén 1,1 m, zaplentovaným nebo obedn ným
proti odst iku vody nebo bláta od dopravních prost edků. P ípadné výškové nerovnosti mezi
vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrovnat.
Práce na st eše:
P i práci na st eše musí být pracovníci chrán ni:
a) proti pádu ze st ešních plášťů na volných okrajích,
b) proti sklouznutí z plochy st echy p i jejím sklonu nad 25,
c) proti propadnutí st ešní konstrukcí.
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Zajišt ní proti pádu ze st echy nejen po obvodu, ale i do sv tlíku, technologických
a jiných otvorů, je spln no použitím ochranné, p ípadn záchytné konstrukce nebo použitím
osobního zajišt ní pracovníků proti pádu.
Zajišt ní proti sklouznutí je spln no použitím žeb íků, upevn ných v místech práce
a v pot ebných komunikacích, p ípadn použitím ochranné konstrukce nebo osobního
zajišt ní proti pádu jednotlivých pracovníků.
P i použití žeb íků, jako zajišt ní proti sklouznutí, u st echy se sklonem nad 45 od
vodorovné roviny musí být použito ješt osobní zajišt ní pracovníků proti pádu.
Zajišt ní proti propadnutí se musí provést na všech st ešních pláštích, kde je
půdorysná vzdálenost mezi lat mi nebo jinými nosnými prvky st ešní konstrukce v tší než
0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé st ešní prvky jsou bezpečn proti prolomení zatížením
pracovníky, p ípadn není toto zatížení vhodn rozloženo pomocnou konstrukcí Ěpracovní
nebo komunikační podlaha, pokrývačský žeb ík apod.ě.
Konstrukce ke zvyšování místa práce:
P i postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracovišt zvyšovat tak, aby
pracovníci mohli pracovat bezpečn , vzájemn se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé
pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u t žkých prací Ězd ní z cihel
a tvárnic, manipulace s b emeny, t žším ná adím apod.ě práce do výšky 1,5 m, pro ostatní
práce Ěnatírání, omítání, obkládání, p ipevňování a spojování lehkých p edm tů apod.ě práce
do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy.
Žeb íky se nesmí používat jako podp rný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou
lešeňových žeb íků.
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní p edm ty určené
k jinému použití Ěv dra, sudy, radiátory, bezpečnostní sít apod.ě.
P edání a p evzetí konstrukcí:
Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze p edat do užívání jen po jejich úplném
dokončení a vybavení. O p edání a p evzetí konstrukce od užívání se provede zápis do
stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u:
a) normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce
pracovní podlahy do 1,5 m,
b) jednomístných sedaček,
c) pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly p i p emisťování na jiné pracovišt
demontovány jejich nosné části, p ičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných
částí do p epravní polohy.
Výstupy:
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Místa práce musí být bezpečn p ístupná po komunikacích Ěrampy, schody, žeb íky
apod.) Dočasné výstupy, jako jsou stupadla p iva ená na svislý prvek, p íčle upevn né mezi
p íruby válcovaného ocelového profilu apod., musí svým provedením splňovat bezpečnostní
požadavky.
Práce nad sebou:
Práce nad sebou lze provád t pouze výjimečn , pokud se bez nich z pracovn technických důvodů nelze obejít.
Pod místy vytahování, zvedání a spoušt ní materiálu musí být zajišt n dostatečný
volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu t chto prací musí být do
ohroženého prostoru zamezen p ístup pracovníkům, kte í nejsou pro tyto práce určeni.
Shazování p edm tů a materiálu:
Shazování p edm tů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracovišt ,
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za p edpokladu že:
a) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob Ěohrazením, vyloučením provozu,
st eženímě a jeho okolí chrán no proti p ípadnému odrazu nebo rozst iku shozeného
p edm tu nebo materiálu, nebo
b) materiál bude shazován uzav eným shozem až do místa uložení.
Je zakázáno shazovat p edm ty, u kterých není možno bezpečn p edpokládat místo
dopadu Ěplechy, krytina, desky apod.ě nebo p edm ty, které by mohly pracovníka strhnout
z výšky.
Vzniká-li p i shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být
učin na ochranná opat ení.
P erušení práce ve výškách:
Práce ve výškách v prostorech nechrán ných proti pov trnostním vlivům musí být
p erušeny p i:
a) bou i, silném dešti a sn žení, tvo ení námrazy,
b) v tru o rychlosti nad Ř m. s-1 (5 Bfě na zav šených pomocných konstrukcích,
žeb ících nad 5m výšky práce a p i použití osobního zajišt ní, v ostatních p ípadech
p i v tru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 (6 Bf)
c) dohlednosti menší než 30 m,
d) teplot prost edí nižší než -10 C.
Krátkodobé práce ve výškách:
P i krátkodobých montážních pracích nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se
mohou stavební prvky osazovat a vzájemn spojovat z konzol, z nava ených nebo jiným
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způsobem upevn ných p íčlí, z profilů ztužujících p íhradovou konstrukci nebo podobných
nášlapných ploch, pokud je v dosahu pracovníka možnost upevn ní osobního zajišt ní proti
pádu.
Vertikální komunikace:
- Žeb ík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce p i použití
jednoduchého ná adí. P i výstupu a sestupu musí být pracovník otočen obličejem
k žeb íku a musí mít možnost p idržet se ho ob ma rukama.
- Po žeb íku se nesmí vynášet a snášet b emeno o hmotnosti nad 15 kg.
- Žeb íky se svrchu nabitými p íčlemi se nesmí používat.
- Ze žeb íků mohou být provád ny na stavb pouze jednoduché, fyzicky nenáročné
práce.
- Na stavb je zakázáno vynášet po žeb ících b emena nad 15 kg, používat
pneumatické a vst elovací ná adí, používat et zové pily a další podobné
nebezpečné nástroje.
- Na žeb íku může pracovat pouze jediný pracovník.
- Na žeb ících je zakázáno pracovat nad sebou.
- Vystupovat a sestupovat po žeb íku současn více pracovníkům je rovn ž
zakázáno.
- Použití žeb íků jako p echodného můstku je zakázáno.
- P i práci na žeb íku, p i kterém je stanovišt pracovníka Ěchodidlaě ve výšce nad 5
metrů se musí použít osobní zajišt ní proti pádu. Místo uchycení musí být učeno
mimo žeb ík.
- Na žeb íku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žeb íku,
u jednoduchého žeb íku vzdálenosti chodidel nejvýše 0,Ř m.
- Žeb íky dvojité Ěštafleě musí být vybaveny zajišťovacím etízkem, lankem nebo
podobným zajišt ním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být
p i práci nejmén 0,5 m od horního okraje.
- Nejv tší povolená délka p enosných d ev ných žeb íků je Ř m. Jestliže se má
žeb ík nastavit, musí se ob části bezpečn spojit. V míst spojení se nesmí sklon
žeb íku ani vzdálenost mezi p íčlemi m nit.
- Žeb íky používané pro výstup musí p esahovat výstupní plošinu o 1,1 m.
- P esah žeb íku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za
kterou se lze spolehliv uchopit.
- K zajišt ní stability musí být žeb ík zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení,
zvrácení nebo rozev ení.
- Sklon jednoduchého žeb íku nesmí být menší než 2,5:1.
- Za p íčlemi musí být volný prostor alespoň 0,1Ř m, u paty žeb íku ze strany
p ístupu nutno zachovat volný prostor minimáln 0,6 m.
- Vizuální prohlídky žeb íků se musí provád t p i výdeji ze skladu nebo p íjmu do
skladu a p ed každým použitím.
- Žeb íky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být používány.
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- Pojízdné žeb íky musí být p ed použitím stabilizovány op rami na dostatečném
únosném podloží.
- Dodavatel pravideln provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky
stability a pevnosti žeb íků nejmén jedenkrát ročn .
- P i práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP.

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu,
jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci
ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým
pro jednotlivé práce, použití strojů,
Skladováni a manipulace s materiálem:
Ochranné opat eni:
- Bezpečný p ísun a odb r materiálu musí být zajišt n v souladu s postupem prací.
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p ednostn
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodn né a zpevn né
- Materiál či demontované p edm ty musí být skladovány tak, aby se nemohly
sesunout.
- Bezpečný p ísun a odb r materiálu musí být zajišt n v souladu s postupem prací.
- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami,
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt ny všechny prvky, dílce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap íklad p evrátit, sklopit,
posunout nebo kutálet.
- Tekutý materiál musí být skladován v uzav ených nádobách tak, aby otvor pro
pln ní pop ípad vyprazdňování byl naho e. Otev ené nádrže musí být zajišt ny
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li
skladovány naležato, musí být zajišt ny proti rozvalení. P i skladování ve více
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy,
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich
stabilitu.
- Sypké hmoty v pytlích se ručn ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p i
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li
okraje hromad zajišt ny nap íklad operami nebo st nami, musí být pytle uloženy
v bezpečném sklonu a vazb tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.
- Vytvo ené stohy a hranice materiálu musí být stabilní. Materiál či demontované
p edm ty musí být skladovány tak, aby se nemohly sesunout. Hrozí-li sesunutí
nebo pád materiálu ze stohu, musí být stoh neprodlen rozebrán.
- Prvky, které na sebe p i skladování t sn doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné
uchopení nap íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn proloženy
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady
tvo ené dv ma nebo více prvky voln položenými na sebe.
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Nebezpečné chemické látky a chemické p ípravky musí být skladovány v obalech
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny
v souladu s požadavky zvláštních právních p edpisů
Plechovky a jiné oblé p edm ty sm jí být p i ručním ukládání stav ny nejvýše do
výšky 2 m p i zajišt ní jejich stability. Trubky, kulatina a p edm ty podobného
tvaru musí být zajišt ny proti rozvalení.
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být p i mechanizovaném ukládání
a odb ru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak
a za podmínky, že není p ekročena únosnost podloží a že je zajišt na bezpečná
manipulace s nimi.
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být provád no ze zem nebo
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v tší pracovní
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žeb íků lze provád t
pouze podle stanoveného technologického postupu.
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním
právním p edpisem.
Materiál ložený na paletách nesmí p esáhnout vn jší půdorysný rozm r palet, ani
vnit ní výšku ohradových palet.
Roury, trubky, kulatina musí být zajišt ny proti rozvalení.
Sudy se skladují na stojato jen v jedné vrstv .
P i ruční manipulaci s b emeny musí být používány takové postupy, aby se
p edcházelo úrazům a poškození zdraví zam stnanců, způsobením zejména
p iražením b emene, jeho vysmeknutí, zran ní o povrch b emene, uklouznutím,
zakopnutím p i manipulaci s b emenem, sesuti b emen způsobeným
nedostatečným upevn ním, naražením nebo pádem b emena p i zvedání,
p enášení, spoušt ni nebo nárazem zam stnance na dopravní prost edek a na
uložené p edm ty
Další základní koordinační opat ení — na ízení vlády č. 591/2006 Sb..

Provoz stavebních mechanismů:
Obsluhovat stroje a strojní za ízení sm jí jen osoby k tomu určené a kvalifikované.
B hem činnosti strojů se nesmí vstupovat do jejich pracovního dosahu. Nepovolané
osoby musí být vyloučeny z nebezpečného dosahu strojů Ětzn. pracovní prostor stroje rozší en
o 2 metryě. Strojník musí p i vstupu dalších osob do tohoto prostoru p erušit práce a zajistit
stroj Ěnap . položení lopaty rypadla na zem apod.ě.
Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením.
U vozidel musí být p ed zahájením sm ny zkontrolováno upevn ní korby, zdvíhací
za ízení a jeho části, jakož i stav uzáv rů, zamezujících samovolné p eklopení i spolehlivost
uzáv rů zadní bočnice.
Na místo výsypu na stavb musí idič dojížd t podle pokynů pracovníka pov eného
ízením vysypávání. Tento pracovník musí být viditeln označen a vybaven vhodnými
signalizačními pomůckami. Ztratí-li ho idič z dohledu, je povinen ihned zastavit.
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Je-li karosérie nebo korba dopravního prost edku v šikmé poloze, nesmí se na ni
vstupovat a uvolňování p ilepeného výkopku se smí provád t jen ze zem pomocí škrabáků
s dlouhými násadami nebo jiným stejn bezpečným způsobem.
Po vyklopení materiálu z korby dopravního prost edku je idič povinen ješt p ed
rozjetím vozidla korbu sklopit a p esv dčit se, zda korba zaujala správnou polohu.
P i jakékoliv oprav na staveništi musí být stroj zabrzd n a mechanicky zajišt n proti
samovolnému rozjetí. Pokud je t eba opravovanou část zvednout, musí být ve zvednuté
poloze mechanicky zajišt na.
P eprava strojů:
P eprava a nakládání i skládání, dále zajišt ní a upevn ní pracovního stroje nebo i jeho
pracovního za ízení se provádí vždy podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání
daného stroje. P i najížd ní stroje na ložnou plochu p epravujícího dopravního prost edku
a p i sjížd ní z ní se všechny osoby pouze s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, ve
kterém by mohly být ohroženy p i pádu, nebo i p evržení stroje, dále p i p etržení tažného
lana nebo i jiné nehod .
Osoba, která navádí stroj na p epravující dopravní prost edek, stojí vždy mimo tento
stroj a mimo dopravní prost edek a dále v zorném poli obsluhy stroje po dobu najížd ní i
sjížd ní stroje.

P i p eprav pracovního stroje na ložné ploše p epravujícího dopravního prost edku se
v kabin p epravovaného stroje, ani na stroji a ani na ložné ploše dopravního prost edku
nezdržují žádné osoby, pokud ovšem není v návodech k používání stroje stanoveno jinak.
Dopravní prost edek musí být jak p i nakládání, tak i skládání pracovního stroje vždy
postaven na zcela pevném podkladu a musí být bezpečn zabrzd n, dále také mechanicky
zajišt n proti veškerému nežádoucímu pohybu.
P i p eprav pracovního stroje po jeho vlastní ose musí být vždy bez výhrad jeho
pracovní za ízení a pop ípad i jiná pohyblivá za ízení zajišt na v p epravní poloze p esn
podle jeho návodu k používání.
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Zabezpečení strojů p i p erušení a ukončení práce:
Obsluha stroje, která má v úmyslu se vzdálit od stroje musí provést taková opat ení
k zabrán ní samovolného spušt ní stroje či jeho neoprávn ného užití jinou osobou nap .
uzamknutím kabiny a vyjmutím klíče ze spínací sk íňky nebo celkovému uzamknutí ovládání
stroje.
Proti samovolnému pohybu musí být stroj vždy po ukončení prací zajišt n dle návodu
k používání - zakládací klíny, pracovní za ízením spušt né na zem a nebo za azení nejnižšího
rychlostního stupn a zabrzd ní parkovací brzdy. P i p erušení práce musí být stroj zajišt n
vždy proti samovolnému pohybu nejmén zabrzd ním parkovací brzdy či pracovním
za ízením spušt ným na zem.
Stroj musí být vždy odstaven na vhodné stanovišt , kde nezasahuje do prostoru
komunikace a kde není ohrožena jeho stabilita stroje a není ohrožen padajícími p edm ty ani
činností provád nou v jeho okolí.

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání
a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi
a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,
Tyto postupy nebudou na stavb provád ny.

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných
při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou
požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem,
Tyto postupy nebudou na stavb provád ny.
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s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou
hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby,
zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí,
vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky,
klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích
kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací,
Viz bod o).

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních
a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového
harmonogramu těchto prací a činností,
Časový harmonogram prací bude p i realizaci stavby součástí tohoto plánu BOZP,
a také bude průb žn aktualizován.

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například
z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany
veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,
Objekt v b žném provozu negativn neovlivňuje životní prost edí a ani jinak
nekoliduje s ostatními hledisky ochrany životního prost edí.
Soub žná práce více zhotovitelů na jednom pracovišti; práce za provozu okolních
objektů.
Základní rizika p i soub žné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti:
-

Nedostatečná vzájemná informovanost o jednotlivých provád ných činnostech

-

Nedostatečná koordinace pracovních a technologických postupů

-

Nevyčlen ní a nezajišt ní pracovišt – ohrožení nap . pádem materiálu z výšky,
atd.

Základní bezpečnostní opat ení:
o povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a p ijatých opat eních
zhotovitelů – nutná součinnost koordinátorovi BOZP Ěbude-li ustanoven)
Ěhlavní zhotovitel stavby musí oznámit koordinátorovi každého svého
zhotovitele a jinou osobu nejmén Ř dní p ed jejich zahájením prací;
v součinnosti s koordinátorem vyžadovat požadovanou dokumentaci od
každého zhotovitele a jiné osoby – dokumentaci rizik, technologický/pracovní
postup apod.ě; v p ípad nep ítomnosti koordinátora BOZP na staveništi
zajišťuje tuto povinnost hlavní zhotovitel stavby – vše bude ízeno p edevším
v rámci kontrolních dnů BOZP – KD BOZP viz kapitola 26 tohoto Plánu
BOZP.
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o seznámení pracovníků a jiných osob podání informace o rizicích a p ijatých
opat eních ostatních zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozv d l
v rámci KD BOZP – odpovídá každý zhotovitel provád jící práce na staveništi.
o další opat ení - viz Zákoník práce, v platném zn ní, zákon č. 30ř/2006 Sb.,
v platném zn ní a Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb..
o na vstupech do p ilehlých objektů budou vyv šeny informace o provád ní
stavebních prací za provozu sousedních objektů – viz. p íloha plánu BOZP
stavby.

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti
spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek
klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové
orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.
Tyto postupy nebudou na stavb provád ny.
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ZÁV R

•

Závaznost:
Plán BOZP je závazný pro zadavatele stavby, koordinátora BOZP a zhotovitele
provád jící práce na staveništi.
Platnost - závaznost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracovišt stavby a na
všechny její zhotovitele/dodavatele a zam stnance/pracovníky, a to včetn OSVČ,
kte í s tímto plánem musí být prokazateln seznámeni. Za seznámení zhotovitelů –
odpov dných zástupců odpovídá koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby a v dob
jeho nep ítomnosti na staveništi hlavní zhotovitel stavby, a to nejpozd ji p ed
zahájením prací. Za následné seznámení pracovníků odpovídá každý seznámený
zhotovitel – jeho odpov dný zástupce.
Všichni zhotovitelé jsou povinni se zúčastnit kontrolní dnů koordinátora BOZP Ěbudeli ustanoveně k pln ní Plánu BOZP – KD BOZP, které jsou oznamovány
koordinátorem BOZP prost ednictvím záznamu koordinátora BOZP. V p ípad
nep ítomnosti zhotovitele na KD BOZP zajistí hlavní zhotovitel stavby seznámení
p íslušného zhotovitele s obsahem a záv ry KD BOZP.

 Povinnosti zhotovitele a vedoucích zaměstnanců stavby:
-

Každý zhotovitel je povinen dle §16 písm. aě zákona 30ř/2006 Sb. nejpozd ji
do Ř dnů p ed zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora
o rizicích vznikajících p i pracovních postupech, které zvolil.

-

Zhotovitel je povinen pracovníky v rozsahu pot ebném pro výkon jejich práce
vyškolit z p edpisů k zajišt ní bezpečnosti práce a ochran zdraví p i práci
a p ed každou nov započatou prací provézt školení zam stnanců, pop ípad
prakticky zaučit. V p ípad technologicky náročných prací je dodavatel stavby
povinen vypracovat technologický postup prací.

-

Seznámit všechny pracovníky a osoby s rizikem na pracovišti, pracovními
postupy.

-

Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným ná adím, nástroji, pomůckami
a pot ebnými OOPP k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou
vykonávají.

-

Spolupracovat s koordinátorem p i zajišt ní BOZP na staveništi a oznamovat
mu pracovní úraz a každou mimo ádnou událost.

-

Vést evidenci pracovníků a osob na staveništi, kontrolovat dodržování BOZP
na staveništi.

-

P erušit práce p i nebezpečí vzniku havárie, nebezpečných klimatických
podmínek, mimo ádné události nebo p i hrozícím vzniku pracovního úrazu.

-

Plnit požadavky a na ízení stanovené právními nebo ostatními p edpisy.
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-

O průb hu prací bude veden provozní Ěstavebníě deník.

 Zakázané činnosti na stavbě:
-

Pracovat, nebo se pohybovat na stavb pod vlivem alkoholu, nebo jiných
omamných látek.

-

Provád t práce bez použití p edepsaných osobních ochranných prost edků.

-

Odstraňovat, nebo poškozovat bezpečnostní za ízení, bezpečnostní
a informační tabulky a jiná technická vybavení, nebo m nit jejich p edepsané
parametry, která slouží k prevenci a zajišt ní BOZP na staveništi.

-

Čistit a opravovat stroje a jejich součásti, pokud jsou v pohybu a pokud není
zajišt no, že se nemohou samovoln rozb hnout.

-

P emísťovat nebo skladovat p edm ty bez p edchozího zajišt ní proti pádu.

-

Pohybovat pracovním za ízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou
idiče dopravních prost edků.

-

Pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor
stroje a pracovišt dostatečn osv tlen.

-

Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst , na které není z místa
obsluhy vid t a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného za ízení.

 Povinnosti kladené na bezpečnost práce každého pracovníka na stavbě:
-

P i práci používat p edepsané osobní ochranné pracovní prost edky a ochranná
za ízení.

-

Vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nep eceňovat své možnosti
a schopnosti.

-

Každý úraz si dát ádn ošet it, ihned jej hlásit, nejblíže nad ízenému,
koordinátorovi BOZP a zaevidovat ho.

-

Neprovád t práce, pro n ž není pracovník poučen ani vyškolen, zejména ty,
které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci.

-

Neuvád t do chodu stroje, které by mohly ohrozit zdraví, nebo život svůj či
jiné osoby.

-

P i zdvihacích pracích zajistit, aby nedošlo k náhodnému pádu p edm tů nebo
zdvíhaného materiálu.

-

P i práci v noci ádn osv tlit staveništ , zejména místa se zvýšeným rizikem.

-

P i zjišt ní nedostatků v oblasti BOZP, který zam stnanec nemůže sám
odstranit, informovat o nich neodkladn nad ízeného.
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-

Dbát na ochranu životního prost edí a dodržovat protipožární opat ení.

 Předání a převzetí pracoviště:
P i p edání a p evzetí pracovišt je vyhotoven p edávací protokol – p íloha č. 3 tohoto
plánu. Je zde označen zhotovitel prací, označení p ebíraného pracovišt , postup p i úrazu,
stručný popis prací a upozorn ní na důležité okolnosti, nebezpečí a rizika BOZP.

SEZNůM P ÍLOH
P íloha č. 1

Situační výkres stavby.

P íloha č. 2

P ehled právních p edpisů týkajících se BOZP.

P íloha č. 3

Vzor p edávacího protokolu o p edání staveništ .

P íloha č. 4

Vzor zápisu z kontrolního dne.

P íloha č. 5

Další označení stavby.

P íloha č. 6

Vzor tabulky seznámení se s riziky mezi zhotoviteli.

P íloha č. 7

Záznam o proškolení z Plánu BOZP.
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Příloha č. 2 Přehled právních předpisů vztahujících se k BOZP
č.

Předpis

1

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce.

2

Zákon č. 309/2006 Sb.

O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3

Zákon č. 183/2006 Sb.

O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4

Zákon č. 258/2000 Sb.

O ochraně veřejného zdraví.

5

Zákon č. 133/1985 Sb.

O požární ochraně; v pozdějším znění předpisu.

6

Zákon č. 251/2005 Sb.

O inspekci práce.

7

Zákon č. 465/2006 Sb.

Úplné znění zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

8

Vyhláška č. 20/2012 Sb.

O obecných technických požadavcích na výstavbu.

9

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení.

10 Vyhláška č. 19/1979 Sb.

Kterou se určují vyhrazená zvedací zařízení.

11 Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Kterou se určují vyhrazená plynová zařízení.

12 Vyhláška č. 73/2010 Sb.

Kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení.

13 Vyhláška č. 50/1978 Sb.

O odborné způsobilosti v elektrotechnice.

14 Vyhláška č. 394/2003 Sb.
15 Vyhláška č. 48/1982 Sb.

Obsah

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti; v pozdějším znění předpisu.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a
technických zařízení; v pozdějším znění předpisu.

16 Vyhláška č. 499/2006 Sb.

O dokumentaci staveb.

17 Vyhláška č. 77/1965 Sb.

O výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů; v pozdějším znění předpisu.

18 Vyhláška č. 246/2001 Sb.

Kterou se stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

19 Vyhláška č. 398/2009 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

20 Vyhláška č. 432/2003 Sb.

Stanovují se podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biolog. materiálu pro provádění biologických expozičních testů.

21 Vyhláška č. 137/1998 Sb.

O obecných technických požadavcích na výstavbu.

22 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

O podrobnějších požadavcích na pracoviště a právní prostředí.

23 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.

24 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavední signálů; v pozdějším znění předpisu.

25 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

26 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

27 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.

Kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochrané prostředky.

28 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a
dezinfekčních prostředků.

29 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích.

30 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se úraz ohlašuje a zasílá záznam o úrazu.

31 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

32 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.

33 Nařízení vlády č.168/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit
při provozování dopravy dopravními prostředky.

34 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

O evidenci a registraci pracovních úrazů a o nahlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.

35 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

36 Nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

37 ČSN 33 2000-3

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik.

38 ČSN 33 2000-5-51

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba el. zařízení. Kapitola 51 Všeobecné předpisy.

39 ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb.

40 ČSN ISO 124 80-1
41 ČSN EN 287-1

Předpisy pro zkoušky svářečů.

Jeřáby bezpečné používání.

Příloha č. 3
Předávací protokol
Předávací protokol
Organizace (zhotovitel) na základě smlouvy o dílo (objednávky) přebírající pracoviště za účelem
realizace zakázky …………………………… .
Zhotovitel: ………………………………..
se zavazuje, že přebírá odpovědnost za přebírané pracoviště, včetně odpovědnosti vyplývající z
předpisů o požární ochraně, zákoníku práce, a odpovědnosti vyplývající z předpisů stavby.
Přebírané pracoviště …………………..
Zhotovitel se zavazuje, že nahlásí ihned každé zranění svých pracovníků na výše jmenovaném
pracovišti a ponechá místo úrazu v původním stavu pro jeho prošetření (pokud tomu nebrání vážné
důvody). Hlášení se provádí na tel. č. …………….…. panu/paní ………………..
Zhotovitelem budou prováděny tyto práce: (stručný popis, odkaz na smlouvu / objednávku)
……………………………………………………………………………………………………………
.
Vymezení pracoviště a přístupových cest: ……………………………
Upozornění na důležité okolnosti, nebezpečí a rizika BOZP:
1. Umístění hlavních vypínačů el. proudu: ………………………
2. Umístění lékárniček první pomoci a způsob zabezpečení první pomoci: ………………..
3. Únikové cesty na pracovišti: ………………………..
4. Zákaz pohybu v prostorách organizace mimo uvedené pracoviště, seznámení s určenými
přístupovými cestami na pracoviště a evakuačními cestami.
5. sanitární zařízení a vybavení stavby: ……………………………
6. Seznámení s dokumentací požární ochrany na pracovišti a umístěním hasících přístrojů: ………..
7. Seznámení se zákazem požívání alkoholických nápojů na pracovišti: …………
8. Seznámení s riziky a nebezpečím při výkonu pracovní činnosti a přijatým bezpečnostním
opatřením k eliminaci rizik, technická a organizační opatření na úseku BOZP: ……………….
9. Zhotovitel se zavazuje:
a. Dodržovat všechny právní normy, předpisy a nařízení v oblasti BOZP, požární ochrany a
životního prostředí.
b. Předat objednateli před započetím práce písemné vyhodnocení rizik vyplývající z realizace
výkonu práce.
c. Vybavit zaměstnance OOPP dle vyhodnocení rizik: ………………………………..
d. Provádět výkon práce s příslušnou odbornou způsobilostí (platným oprávněním) a zdravotní
způsobilostí.
e. Provádět práce dle vypracovaných pracovních postupů a vyhodnocených pracovních rizik ve
smyslu § 102 zákoníku práce.
f. Používat k práci nástroje, přístroje, nářadí a zařízení schválené pro použití v ČR a s platnou
revizí.
10. Vznikne-li v průběhu prací situace ohrožující bezpečnost osob a majetku bude pověřenými
zaměstnanci objednatele a zhotovitele toto projednáno a výsledné řešení zapsáno do příslušné
stavební dokumentace.
11. další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: …………………………..
Pracoviště předal dne …………………..
Pracoviště převzal dne …………………..

……………………… ………………………
……………………… ………………………
Jméno a příjmení
podpis

Příloha č. 4
Zápis z kontrolního dne
Zápis z kontrolního dne
Zápis z kontrolního dne na staveništi ………….. .
Účelem kontrolního dne je zajištění koordinování (spolupráce) jednotlivých zhotovitelů (nebo
osob jimi pověřených) při příjímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a
předcházet vzniku nemoci z povolání.
Prováděné práce …………...
Výsledek kontroly dodržování předpisů BOZP: ……………..
Termín a odpovědná osoba odstranění zjištěných nedostatků: …………….. …………..
Výsledek kontroly odstranění zjištěných nedostatků: ………………………….
Další doporučená opatření ……………………….
Zhotovitel bere tímto na vědomí, že koordinátor sleduje provádění prací na staveništi se
zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňuje na zjištěné
nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy při neodstranění uvedených
nedostatků.
O zjištěných závadách se provede záznam do stavebního deníku.
Termín dalšího kontrolního dne: …………….
Zápis předal dne …………………..
Zápis převzal dne …………………..

……………………… ………………………
……………………… ………………………
Jméno a příjmení
podpis

Příloha č. 5

Další označení stavby
Příkaz k použití ochranné přilby nejen
během pracovní činnosti, ale již při
samotném vstupu do daného prostoru,
k vyloučení nebo snížení rizika vzniku
úrazu hlavy.
Na viditelném místě při vstupu na
staveniště.
Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností
nejen během pracovní činnosti, ale již při
samotném vstupu do daného prostoru,
k vyloučení nebo snížení rizika střetu nebo
srážky při snížené viditelnosti
Na viditelném místě při vstupu na
staveniště.
Označení elektrického zařízení s hlavním
vypínačem elektrické energie, příkaz k
vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití
vody, vodního nebo pěnového hasicího
přístroje nebo hydrantu jako hasiva v
případě nutnosti hasit požár pod napětím.
Na viditelném místě u elektrického
prozatímního zařízení s hlavním vypínačem.
Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do
výkopu – v místech, kde budou probíhat
výkopové práce při zemních pracích.
Na viditelném místě při provádění výkopu,
možnost vyvěšení pouze na přechodnou
dobu dle výskytu rizika.

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do
prohlubně nebo jámy.
Při vstupu do daného prostoru nebo na
viditelném místě v blízkosti prohlubně,
možnost vyvěšení pouze na přechodnou
dobu dle výskytu rizika.

Označení místa, kde se nachází hasicí
přístroj nebo přístroje.
Při vstupu do daného prostoru nebo na
viditelném místě na stanovišti hasicích
přístrojů.

Označení místa, kde se nachází
pohotovostní telefon a které je určeno
k ohlášení požáru.

Označení ošetřovny nebo místa
k poskytování první pomoci na staveništi.
Při vstupu do daného prostoru nebo na
jiném viditelném místě.

Zřetelné vyznačení všech čísel
tísňového volání.
Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti
telefonu.

Příloha č. 6
Vzor tabulky seznámení se s riziky mezi zhotoviteli
Zhotovitel č.1

Zhotovitel č.1

Zhotovitel č.2

Zhotovitel č.3

Zhotovitel č.4

Zhotovitel č.5

Zhotovitel č.6

Zhotovitel č.2

Zhotovitel č.3

Zhotovitel č.4

Zhotovitel č.5

Zhotovitel č.6

Příloha č. 7
Záznam o proškolení z Plánu BOZP

OA a HŠ Třebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova
Příjmení a jméno

Datum proškolení

Podpis

