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Český úřad bezpečnosti práce

Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví
1.Nezajištění výkopů proti sesutí stěn.
2.Nedostatečné vybavení a zajištění
konstrukcí pro práce ve výškách.
3.Nezajištění otvorů a volných okrajů
pracovišť ve výškách.
4.Nepoužívání osobního zajištění proti
pádu pracovníka z výšky.
5.Nebezpečný způsob provádění
bouracích prací.

6.Neodborná obsluha nebo
manipulace se stroji a mechanismy.
7.Nezakryté pohyblivé nebo rotující
části strojů.
8.Špatný technický stav vázacích
prostředků a nosných lan zvedacích
zařízení.
9.Používání zařízení svislé dopravy
pracovníky, přestože není určeno
pro přepravu osob.
10. Nedostatečná ochrana živých
částí elektrických zařízení.
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Úvod
Bezpečnost práce se jako hlavní součást pracovního a životního prostředí řadí mezi důležité úkoly každé
vyspělé společnosti. Chceme-li, abychom i v našem státě vytvořili účinné systémy prevence v technické a
pracovně hygienické ochraně práce s cílem zabránit poškozování lidského zdraví, musí každý pracovník
získat potřebné znalosti a morální cítění k uplatňování bezpečné práce.
V odvětví stavebnictví, které má oproti jiným oblastem výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, tak
zejména ve vlastním provozu a provádění prací, jsou bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem
natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost.
Záměrem tohoto materiálu, který je určen odborným pracovníkům pro bezpečnost práce, soukromým
podnikatelům a dalším pracovníkům, kteří mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví
zabezpečovat, řídit či kontrolovat, je poskytnout základní orientaci a vědomosti z právní, technické a
odborné problematiky ochrany života a zdraví pracovníků tak, aby mohli kvalifikovaně plnit úkoly a
zabezpečovat provádění stavebních prací.
Nutno podotknout, že předkládaná publikace neobsahuje komplexní přehled platných bezpečnostních
předpisů, ale výběr zásadních požadavků, zvolený na základě zkušeností z praxe. Jedná se o upozornění
na takové bezpečnostní požadavky, jejichž porušování může vést ke vzniku úrazů a závažným
důsledkům, na něž se vztahuje právní odpovědnost.
Uvedené zásady pro tuto oblast upravuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích s platností od 1. 1. 1990. Touto vyhláškou byla nahrazena
celá řada dřívějších předpisů (zejména známé výnosy MSv B 1, B 6). Tím došlo k sjednocení a
aktualizaci bezpečnostních požadavků pro stavební práce. Vyhláška je závazná pro všechny dodavatele
stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a jejich pracovníky a další účastníky ve výstavbě,
projektanty, konstruktéry, investory a odběratele, pokud se jejich postavení váže k realizaci stavební
činnosti.
Snahou autora je rovněž upozornit na případný výklad některých ustanovení vyhlášky a další
předpokládané změny, k nimž by mělo dojít v rámci novelizace právního předpisu tak, aby byl zřejmější
význam bezpečnostních požadavků. Jedná se zejména o zpracování těch bezpečnostních požadavků,
které bude potřebné sjednotit s legislativou v Evropském společenství tj. Směrnicí 92/57/EHS z 24. 6.
1992 o minimálních požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dočasných nebo mobilních
staveništích, navazující na základní Směrnici 89/391/EHS.

I. Předvýrobní a výrobní příprava staveb
1. Projektová dokumentace
Při projektování se otázky bezpečnosti práce a pracovního prostředí musí stát nedílnou součástí každého
projektu. To znamená, že zásady prevence musí být řešeny nejen z hlediska pracovního prostředí a
pracovních podmínek v projektovaných stavbách po jejich dokončení, ale též se záměrem vytvoření
optimálních předpokladů pro bezpečnou a zdraví nezávadnou realizaci stavby. Požadavky na BOZP musí
být v potřebném rozsahu uvedeny a popsány v technické zprávě projektové dokumentace. Povinností
projektantů, konstruktérů, zpracovatelů typových podkladů a tvůrců nových technologických postupů je
zejména to, aby jejich vytvořená díla vyhovovala zásadám BOZP v předpokládaných pracovních
podmínkách.
Při tvorbě projektové dokumentace je nutná součinnost dodavatelů a investora s projektantem. Způsob a
rozsah jejich vzájemné spolupráce se váže na poskytování informací a podkladů - například
konstrukčních, technologických a bezpečnostních údajů, charakteristik strojů a zařízení, způsobů
manipulace, montáže apod., zvláště jedná-li se o předpokládanou činnost v mimořádných podmínkách, tj.
stavební práce za provozu, práce za ztížených podmínek a práce v nebezpečném prostředí a
nebezpečném prostoru.
Povinnost zapracovat bezpečnostní požadavky do projektové dokumentace je dána - 9 vyhl. ČÚBP č.
48/1982 Sb. s tím, že je nutné respektovat příslušná ustanovení stavebního zákona (zák. č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zák. č. 83/1998 Sb. - účinnost od 1. 7. 1998) včetně
prováděcích vyhlášek Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb., č. 132/1998 Sb. a č. 137/1998 Sb.

2. Požadavky na výrobní přípravu
Projektová dokumentace musí být dodavatelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna,
respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či
pracovním postupu v rámci výrobní přípravy dodavatele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a
postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci. Je to souhrn teoretických,
organizačních a jiných dokladů a opatření, směřujících k zajištění nejvýhodnějších způsobů provádění
stavebních prací nejen z hlediska technické vyspělosti, produktivity a hospodárnosti, ale i z hlediska
bezpečnosti práce. Jedná se především o stanovení bezpečného pracovního postupu s návazností a
souběhem jednotlivých pracovních operací, používání strojů a zařízení, bezpečnostních pomůcek a
prostředků, pomocných konstrukcí, zabezpečení staveniště jak při práci, tak po dobu, kdy se na něm
nepracuje, apod.
O všech opatřeních vyplývajících z dodavatelské dokumentace musí být pracovníci instruováni v rozsahu,
který se jich týká.
Pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce)
nebo je-li způsob bezpečného provádění prací stanoven technickými normami, typovými podklady,
směrnicemi apod., postačí, aby opatření k zajištění bezpečnosti práce k jednotlivým činnostem řešil přímo
odpovědný pracovník (stavbyvedoucí, mistr).
Před započetím prací si musí každý dodavatel stavebních prací uvědomit, že při plnění dodavatelského
úkolu je na svém pracovišti odpovědný za vytvoření a dodržování potřebných opatření k bezpečné práci.
To znamená, že si musí ověřit, respektive zajistit, aby:
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost a měli
příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět;
k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními
prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále
vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí);
pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska
jejich zabezpečení;
mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný dodavatel) byly dohodnuty předem a písemnou
formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti
práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více dodavatelů;
ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při nichž z
dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby;
pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na
pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele;
řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze,
technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné
postupy práce;
k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost
nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů.

3. Úkoly a postavení účastníků výstavby z hlediska BOZP
Mezi základní účastníky výstavby řadíme dodavatele stavebních prací, projektanty, investory, (příp.
odběratele, zprostředkovatele stavebních prací) a státní stavební dohled.
Dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci, tj. osoby, které vedou realizaci staveb, jakož i ti, kteří
práce provádějí, jsou povinni v plném rozsahu dodržovat ustanovení bezpečnostních předpisů a za jejich
porušování, respektive nedodržování jsou odpovědni. Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti BOZP je
dán jednak ZP a jeho prováděcím předpisem, jednak postavením pracovníků (funkce, profese, zařazení).
Tyto povinnosti u vedoucích odpovědných pracovníků lze charakterizovat takto:
stavbyvedoucí i mistr
• zajišťuje v souladu s předpisy BOZP potřebná opatření a podmínky (hmotné, organizační,
technické a výchovné) k tomu, aby podřízení pracovníci mohli plnit všechny úkoly, vyplývající z
požadavků bezpečnosti práce podle konkrétních podmínek na pracovišti;
• projednává všechny otázky BOZP se všemi pracovníky, kterých se dotýkají, a odpovědně je řeší;
• kontroluje pravidelně stav všech opatření pro BOZP, dodržování předpisů včetně vlastních
příkazů;

stavbyvedoucí
• zajišťuje provedení všech předepsaných nebo nezbytných opatření na svěřeném úseku a rychlé
odstranění bezpečnostních závad, aby nedocházelo k pracovním úrazům;
• provádí základní školení BOZP a soustavně vychovává pracovníky k bezpečné a zdravotně
nezávadné práci;
• zajišťuje, aby všichni pracovníci úseku absolvovali školení BOZP a měli předepsanou způsobilost
k vykonávání svěřené práce;
• dbá, aby mistři ovládali předpisy BOZP a znali správné technologické a pracovní postupy,
instruuje je o změnách, o nových předpisech a předává jim potřebné podklady;
• ukládá mistrům podle situace na pracovišti a povahy prováděných prací konkrétní příkazy pro
zajištění BOZP;
• zajišťuje, aby mistři každého nového pracovníka před započetím práce seznámili s pracovištěm a
jeho riziky z hlediska BOZP;
• při neobvyklých nebo nebezpečných pracích upřesňuje bezpečnostní opatření a stanovuje osobu
pověřenou přímým dozorem nad prováděním takových prací,
mistr
•
•
•
•

soustavně vede všechny pracovníky svého úseku k bezpečné práci;
před započetím práce prohlédne pracoviště a požaduje splnění podmínek BOZP;
podle stanovených technologických postupů práce určuje podrobnosti provedení úkolů a dozírá
na jeho provádění;
vydává přesné pokyny vedoucím jednotlivých pracovních čet svého úseku, aby v době, kdy není
na pracovišti přítomen, byla zajištěna BOZP pracovníků, a kontroluje dodržování těchto pokynů,

vedoucí pracovní čety (parťák)
se stává odpovědným pracovníkem, který je po dobu nepřítomnosti vedoucího pracovníka pověřený
řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat;
• zajišťuje při provádění prací, které bezprostředně řídí, dodržování bezpečnostních předpisů,
pravidel, pokynů, příkazů a zákazů;
• řídí se pokyny, které mu pro práce stanovil příslušný mistr nebo vedoucí;
• koordinuje pracovní postupy na pracovišti.
Na vedoucího čety nelze trvale přenášet odpovědnost, kterou má podle příslušných bezpečnostně
technických předpisů mistr nebo jiný odpovědný pracovník dodavatele.
Výše uvedený výčet povinností se u soukromých podnikatelů (firem) příslušným způsobem redukuje,
nicméně zásady platí tytéž.
Koordinátor
Koordinátor pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je oprávněná fyzická nebo právnická osoba
pověřená stavebníkem (investorem) k vykonávání pracovních povinností v této oblasti, zejména:
• kontroluje a vyžaduje zajištění základních povinností dodavatelů stavebních prací, řádnou
přípravu staveb a smluvních vztahů mezi účastníky výstavby z hlediska všeobecných zásad
prevence a bezpečnosti, jejich činnost koordinuje;
• zajišťuje provedení úprav dodavatelské dokumentace tak, aby byl respektován postup prací a
všechny změny, ke kterým došlo v průběhu provádění stavebních prací, a organizuje tak
spolupráci a vzájemnou informovanost mezi dodavateli prací;
• kontroluje správnost provádění technologických a pracovních postupů.
Pokyny koordinátora jsou dodavatelé stavebních prací povinni respektovat.
Projektant
Projektant odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace. Svojí
účastí při realizaci staveb upřesňuje požadavky řešení projektu, průběh provádění stavby a její uvádění
do provozu. Při zjištění závad (nedodržení řešení projektu, příslušných právních předpisů, technických
norem apod.), jakož i zpozorované nebezpečí přímo na stavbě, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy
osob, musí uvědomit stavebníka (investora) a dodavatele stavebních prací (zpravidla zápisem do
stavebního nebo montážního deníku).
Stavebník (investor, objednavatel stavby)
Je povinen vykonávat na stavbě odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou
prováděny dle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a jiných právních
předpisů v souladu s rozhodnutím veřejněprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí

neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je oprávněn řešit předmětné záležitosti se
všemi účastníky výstavby, dát pracovníkům dodavatele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný pracovník
dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků
na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské škody.
Státní stavební dohled
Vykonávají jej pověření pracovníci stavebních úřadů, případně obcí a jiných orgánů státní správy
oprávněných zvláštními předpisy dozírat na provádění, užívání a odstraňování staveb v mezích těchto
předpisů, kteří jsou mimo jiné oprávněni ověřovat, zda je zajištěna bezpečnost práce a technických
zařízení v průběhu stavby, zda se provádí předepsané zkoušky apod. Nedbá-li dodavatel upozornění
státního stavebního dohledu, je tento orgán oprávněn vydat rozhodnutí, kterým nařídí sjednání nápravy
(případně může i práce na stavbě zastavit).

4. Zajištění staveniště - pracoviště
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). Zajištění
staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak z hlediska ochrany
pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště řádně připraveno tak, aby se
činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně uvědomit základní organizační požadavky k
bezpečné práci.
Staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách včetně samostatných
skládek v takovýchto lokalitách musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto
vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny
bezpečnostními tabulkami a značkami.
Jedná-li se o práce v zastavěném území pouze z lešení, bednění, pracovních plošin nebo na střechách,
musí být brána v úvahu možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z důvodu nebezpečnosti prací ve
výškách nad 1,5 m. Pokud není vytvořena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce způsobem
ochranné či záchytné konstrukce nebo vyloučen provoz v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak
se musí vymezit ohrožený prostor pod místem práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více
(podle výšky výkonu práce) od kraje vyvýšených pracovních míst pro vytvoření ochranného pásma.
Jakékoliv oplocení či ohrazení (stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných
komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. výkopové rýhy,
silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se staveniště ohrazuje
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou, osazenou ve
vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí.
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo střežením
pověřenou osobou.
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, oplocením
či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby.
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách apod. musí být udržován po celou dobu
výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů.
Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m.
Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. Pro
dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší než rozměry
dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny,
pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li
kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem
nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se
pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední
blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí
ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m.
Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany.
Při stavební činnosti se žádná stavba neobejde bez žebříků pro zajištění potřebných výstupů a sestupů
na pracoviště, případně k provádění krátkodobých nenáročných prací. Vybavenost staveb těmito
jednoduchými technickými prostředky a jejich používání je téměř všude problémové. Při výstupu, sestupu
a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku, smí na něm vynášet či snášet břemena
o hmotnosti nepřevyšující 20 kg. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m, vždy při
použití k výstupu (sestupu) musí být jeho délka taková, aby byl zajištěn jeho přesah výstupové úrovně
minimálně o 1,1 m. K zajištění bezpečnosti práce a stability musí být žebřík nepoškozený a zajištěn proti

vychýlení z původní polohy. Při práci na žebříku se nesmí vystupovat až k hornímu konci, dosáhne-li
úroveň chodidel pracovníka na žebříku výšky minimálně 5 m, musí při práci použít prostředek osobního
zajištění (dále POZ) proti pádu, upevněný k pevné konstrukci.
Mezi zakázané práce na žebříku řadíme práci s pneumatickým nástrojem, vstřelovacím přístrojem,
řetězovou pilou, bourací práce u nestabilních konstrukcí, odbedňovací práce nosných podpůrných
konstrukcí (jednoduché odbedňování ze žebříku je povoleno do výšky 3 m), práce svářečské plamenem
ve větší výšce než 1,5 m a všechny práce, pokud by neměl pracovník možnost přidržet se žebříku oběma
rukama.
Dále se nesmí žebřík používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení nebo jako přechodový
můstek. Práce, které se zakazují provádět ze žebříku, musí být vykonávány z bezpečných pracovních
podlah. Výšková úroveň takovýchto podlah musí odpovídat druhu vykonávané práce - u těžkých prací se
smí zvedat či manipulovat s břemeny do maximální výšky 1,5 m od podlahy, u ostatních tzv. lehkých
prací do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy.
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové plochy musí být
zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. Ukládání se řídí druhem
materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. Umístění skládek v
ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů
příslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo vztahuje.

II. Způsobilost pracovníků pro stavební práce
1. Základní znalosti k zajištění bezpečnosti práce
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít
potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto
pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky
zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti
nejméně jednou za tři roky (tj. do uplynutí 36 měsíců).
Instruktáž, respektive seznámení s předpisy BOZP, jakož i ověření znalostí musí být průkazné, tzn., že
musí být pořízen doklad s uvedením data konání, tematiky a rozsahu zaměření, doby trvání, jména
školitele, s podpisy účastníků a sdělením o průběhu a výsledku ověření znalostí. Způsob ověřování
znalostí není přesně stanoven, jsou možnosti různé - zkouška, testové ověření, pohovor, beseda (dotazy
- odpovědi) apod. Vždy však musí být doloženo informací o způsobu prověření vědomostí účastníků
školení.
Doporučuje se mimo jiné v závěru dokladu o školení (pokud je zdárně a úspěšně provedeno) uvádět, že
všichni přítomní účastníci školení dané tematice porozuměli, jejich znalosti jsou pro výkon dané práce
dostačující a že svým podpisem současně stvrzují odpovědnost za případné nedodržování předpisů či
jejich vědomé porušování.

2. Odborná způsobilost u vybraných činností a profesí
Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích jsou četná rizika a jejich těžiště se nejvíce váže na práce ve
výškách, vyplývá dodavatelům povinnost zajišťovat školení a ověřování znalostí u všech pracovníků, kteří
tyto práce řídí nebo provádějí častěji, a to nejméně jednou ročně (do doby uplynutí 12 měsíců).
Jedná se o práce ve výškách nad 1,5 m, kde není možnost pracovat z pevných pracovních podlah
(nutnost použití POZ), dále práce na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m,
práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu a práce spojené s montáží (demontáží)
pomocných stavebních konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení).
Školení a ověření znalostí u prací s využitím POZ (pracovní polohovací prostředky a prostředky k
zachycení pádu) smí provádět pouze instruktoři pro práce ve výškách. Obdobně to platí i pro konstrukce
lešení. Ověření znalostí a školení zde mohou provádět jen instruktoři lešenářské techniky. U ostatních
uvedených činností pracovníky školí a jejich znalosti ověřuje vedoucí či odpovědný pracovník, který však
musí mít v daném rozsahu odpovídající odborné znalosti a na potřebné úrovni i zkušenosti.
Kromě odborných znalostí je potřebné, aby u těchto pracovníků byly splněny předpoklady zdravotní
způsobilosti pro práce ve výškách. Podle současné platné legislativy se povinnost zdravotní způsobilosti
pro práce ve výškách vztahuje na pracovníky, provádějící tuto činnost za pomocí POZ v úrovni nad 10 m.
Jelikož i případný pád z nižších výšek bývá většinou tragický, je žádoucí zajistit lékařské vyšetření u

všech, kteří jsou těmito činnostmi pověřováni. Lékařské prohlídky musí být opakovány v intervalech u
pracovníků věku do 21 let a starších 50 let jednou ročně, u ostatních (21-50 let) jednou za tři roky.
U obsluh stavebních strojů a mechanismů a pracovníků provádějících jejich opravy, údržbu apod., je
způsobilost k výkonu této činnosti dána proškolením a ověřením znalostí ve lhůtách dvouročních
(nejméně jednou za 24 měsíců). Každý takový pracovník (starší 18 let) musí být taktéž prokazatelně k
dané práci zaučen a zacvičen, v případě vybraných strojů (viz dosud platné předpisy - vyhláška MSv č.
77/1965 Sb. a doplňující výnosy MSv), jako například buldozer, rypadlo, válec atd., musí pracovník
splňovat kvalifikační požadavky vyššího stupně, tj. musí k obsluze vlastnit strojnický průkaz.
Pokud se jedná o stroje, kde je podmínkou i další odborná způsobilost k obsluze nebo řízení (např.
průkaz řidičský, topičský, jeřábnický), pracovník musí mít podle zvláštních předpisů tuto kvalifikaci.
Jednou z častých odborných činností ve stavebnictví je způsobilost pro vázání a zavěšování břemen.
Těmito pracemi smí být pověřován ten, kdo má kvalifikaci vazače nebo je pro tyto práce zaškolen
minimálně v rozsahu ČSN 27 0143 a ČSN 27 0144.
Kromě uvedených odborností lze uvést další profesní zaměření, kde je podmínkou k příslušné činnosti
oprávnění v podobě průkazu - například svařování (ČSN 05 0705, ČSN 05 0710), vstřelování (výnos
ČÚBP č. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. ČÚBP č. 42/1985 Sb.) apod.

III. Provádění stavebních prací
Nutno podotknout, že pod pojmem "stavební práce" se rozumí příprava a provádění stavebních,
montážních a udržovacích prací a práce s nimi související. Touto dikcí je stanoven věcný rozsah, bez
ohledu na rezortní (odvětvové) členění.

1. Zemní práce
1.1 Příprava zemních prací
V přípravě na zemní práce je prováděn zpravidla geologický průzkum. Z průzkumových podkladů i
informací o stavu podzemních objektů, sítí a všech překážek v dané stavební lokalitě zpracovává
projektant za součinnosti investora a dodavatele projekt stavby, v němž musí být stanovena opatření k
zajištění BOZP.
Jedná se zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů
ohrožených výkopem apod. Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských
sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě
stavby, těsně před jejich prováděním, trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení
a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 222/1994 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní
práce provádět, informováni.
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí provádět jen
tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto
vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a
úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za
dozoru.

1.2 Provádění a zajištění výkopových prací
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob do výkopu a
proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení
dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od
okraje výkopu.
Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným projektem - zpravidla s
pažením, a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m.
Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn
apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci.
Provádí-li se výkopy se sešikmenými stěnami, musí sklon svahu výkopu rovněž určit projektant.
Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením. Přes
výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m, na stavbách a
zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně
50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem pracovníků do
výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení.
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí tyto
práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to
proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném
podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být
stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje,
což je maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.
Podzemní práce, pokud se nejedná o hornický způsob, musí být podrobně řešeny projektem a zvláštní
důraz je kladen na technologii provádění, větrání, dopravu, odvodnění, osvětlení apod.
U vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď
zakrytím, nebo ohrazením.
Pokud do vrtu vstupuje pracovník, musí být vrt po celé délce zapažen, pracovník vybaven POZ, ověřen
stav případných škodlivin s výslednou přípustnou hodnotou a po celou dobu jeho činnosti ho musí
zajišťovat nejméně dva pracovníci. Obdobné zásady platí i při kopání studní.
Při používání protlačovacích zařízení, pokud se jedná o délku protlačování větší než 30 m, je tato činnost
posuzována jako podzemní práce prováděná hornickým způsobem.

2. Práce ve výškách
2.1 Obecné zásady
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen
pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy
pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození
zdraví.
Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob
zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnosti nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či
pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však
nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu
určeny.
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním.
Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných
konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.). Tento způsob ochrany
proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zřízení by
bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se
použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací
dalších prvků do "systému zachycení pádu"). Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve
výškách provádět, chráněni některým z výše uvedených způsobů.

2.2 Způsoby zajišťování pracoviště
Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno použít technický
způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno ochranným zábradlím minimální výšky 1,1
m - do 2 m výšky jednotyčovým, nad 2 m dvoutyčovým zábradlím.
K místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, musí být zamezen
přístup technickými zábranami (jednotyčové zábradlí, lano apod. - nestačí tabulka se zákazem vstupu),
umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m.
Pokud je stanoven způsob zabezpečení pomocí POZ (povinnost zpracovatele technologického nebo
pracovního postupu), musí být pracovník seznámen s místem a návodem jeho použití a POZ musí být
vždy před použitím vizuálně prohlédnuty.
POZ, které dělíme na pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu, musí být pravidelně
prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby oprávněné výrobcem, případně podle požadavku
výrobce seřízeny, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak anebo došlo-li k mimořádné události
(zachycení pádu pracovníka apod.). S výjimkou úprav povolených výrobcem v návodu k použití nebo

technických podmínkách se nesmí na POZ provádět žádné úpravy nebo změny ani zasahovat do jeho
funkce, konstrukce nebo systému.
Práce, při které má pracovník použít POZ k zachycení pádu, se považuje za práci v ohroženém prostoru.
Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve směru možného pádu minimální
statické síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí být dostatečný volný prostor pro zabezpečení
zachycení případného pádu pracovníka. Bezpečnostní postroj musí být s místem upevnění (ukotvení)
spojen samostatným spojovacím prostředkem.
Při použití polohovacího prostředku musí být pracovní polohovací prostředek seřízen tak, že volný pád je
omezen na nejvíce 0,5 m. V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z výšky, do hloubky nebo
propadnutím, může být použit jen bezpečnostní postroj s vhodným prostředkem tlumení energie pádu,
například s tlumičem pádu, zachycovačem pádu nebo prostředkem pro dynamický způsob jištění
pracovníka. Výška volného pádu musí být co nejmenší, nejvíce však 4 m.
Po celou dobu práce ve výšce, a to i při přesunu na jiné místo, musí být pracovník zabezpečen POZ.

2.3 Konstrukce pro práce ve výškách (lešení)
Lešení jako prozatímní konstrukce k provádění stavebních, montážních nebo jiných prací a k ochraně
osob při pracích ve výšce jsou nejrozšířenější pomocné stavební konstrukce. Jejich zhotovování
(montáž), vlastní užívání ke stavebním pracím (provoz) a odstraňování (demontáž) je úzce spjato s
nebezpečím vzniku vážných pracovních úrazů, případně havárií s veřejným ohrožením. K zabránění,
respektive snížení tohoto rizika je nutné respektovat zejména tyto základní bezpečnostní požadavky:
A.Dokumentace, technická bezpečnost konstrukce
• Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Samostatná
dokumentace (projekt, statický výpočet) se nevyžaduje, jestliže konstrukční uspořádání i
ostatní potřebné údaje zcela jasně (popis, nákres) vyplývají z technických norem,
případně technických podmínek výrobce, a jedná se tudíž o konstrukce normalizované.
• Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově
tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti
posunutí. Prostorové tuhosti a stability konstrukce lešení se dosahuje zpravidla
systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemných kolmých rovinách kotvením nebo
vzepřením, případně opěrnými příhradovými pilíři. U konstrukcí pojízdných a volně
stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k
výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení, případně zvětšením
rozměrů základny pomocí stabilizátorů.
• Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama
dostatečnou stabilitu, popř. do země poocí kotevních lan a šikmých vzpěr (vzepření).
Kotvení, ev. vzepření, se provádí zpravidla rovnoměrně po celé ploše lešení ve
styčnících, především v uzlech křížení úhlopříčného podélného ztužení tak, aby se
zamezilo výkyvům, deformacím lešení nebo jeho konstrukčních součástí. Únosnost
kotvení při použití kotev osazených do zdiva nebo podobné konstrukce ověřuje v
provozních podmínkách montážní firma. Konstrukce kotev a kotvení normalizovaných
pracovních lešení musí při zkoušce přenést osovou tíhu v tlaku i tahu minimálně 2 kN.
• Je-li lešenová konstrukce (např. řadové lešení v zastavěné části obce) opatřena z vnější
pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení větrem.
V provozních podmínkách se zpravidla zhušťuje systém kotvení u sítí na dvojnásobek, u
plachet (neprodyšných) na čtyřnásobek běžného počtu kotev.
B.Montáž (demontáž) lešení - výběr pracovníků pro práce ve výškách
• Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický
postup. Při montáži musí být každá součást konstrukce odborně prohlédnuta (nutnost
splnění vlastností dle ČSN) a při následném osazení na místo určení ihned připevněna.
Současně s postupem montáže musí být zajišťována prostorová tuhost a stabilita
konstrukce, jakož i vybavení a vystrojení všemi doplňkovými součástmi (zábradlí,
podlahy, výstupy apod.) v jednotlivých postupových úrovních (patrech). Při demontáži
(opačný postup, než byla prováděna montáž), musí být v každé fázi zajištěna stabilita a
tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž platí zákaz shazování součástí lešení.
Nutno zdůraznit, že zejména při shazování lešenových podlážek dochází k jejich
znehodnocení. Jejich oprava se zpravidla neprovádí, poškozené dílce se bez řádné
kontroly opětovně používají a po osazení vytvářejí nebezpečný stav podlah ve výšce u
dalších konstrukcí na jiných pracovištích.

•

•

Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště
ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (bezp. pás, postroj apod.).
Vzniknou-li nepříznivé podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší síla větru
než 8 m/s, námraza, bouřka atd., musí být práce přerušena.
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, tj.
odbornou způsobilostí, doloženou lešenářským průkazem a způsobilostí zdravotní,
posouzenou lékařskou prohlídkou. Ověřování znalostí lešenářů musí být prováděno
instruktorem lešenářské techniky nejméně jednou za 12 měsíců, periodické lékařské
prohlídky pro práce ve výškách musí být opakovány jednou za 3 roky, přičemž u
pracovníků mladších 21 let a starších 50 let jednou za rok. Lešenářské práce provádí
pracovní skupiny, v nichž musí být vždy určen vedoucí čety, který je na daném pracovišti
osobou odpovědnou za dodržování pracovního a technologického postupu.

C.Konstrukční požadavky na lešení
• Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, aby podchodová
(světlá) výška patra lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, který nese horní
podlahu, nebo mezi podlahou a vodorovným úhlopříčným ztužením, byla nejméně 1,75
m. Podchodová výška měřená mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m. U průmyslových
lešení lze místně snížit podchozí výšku až na 1,5 m za předpokladu, že všichni
pracovníci na lešení používají ochrannou přilbu.
• Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, zpravidla je však podstatně větší z
důvodu nutnosti zajištění bezpečného pracovního a komunikačního prostoru na lešení.
Jednotlivé konstrukční prvky podlah lešení (prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti
posunutí nebo pootočení a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná.
Mezery mezi podlahovými prvky, fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně
6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mají mít rovný povrch s max. výstupky
do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Větší nerovnosti se musí vyrovnat klínem ve sklonu
nejvýše 1 : 6. Nejmenší tloušťka prken používaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm.
Přednostně mají být používány podlahové dílce (typ X,Y, Z,V) s přípustnou tolerancí +/
• 1 cm pro celkové rozměry a +/
• 0,5 cm pro vzdálenost příčných svlaků.
• Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, upevněným na vnitřní
straně sloupků nebo jiných opor. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5
do 2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové
nebo jednotyčové doplněné sítí. Při podlaze se zpravidla z vnitřní strany osazuje zarážka
na ochranu osob pod lešením před ohrožením padajícím materiálem nebo předměty.
Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů
pracovních podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou
není širší než 25 cm.
• Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků.
Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně
přes dvě a více pater. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m (mimo
lešení dílcová, u kterých jsou otvory v podlaze umožňující výstup nebo sestup chráněny
automatickým poklopem), jejich osazení musí být zabezpečeno proti zvrácení,
sesmeknutí apod. Otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup po žebřících, musí
mít rozměry nejméně 50 x 60 cm. Přistavených žebříků se smí používat jen u lešení,
která nejsou vyšší než 5 m.
• Prostor potřebný pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se
součástmi lešení, musí být řádně připraven, tj. vyklizen, odvodněn, urovnán, zpevněn a
zabezpečen proti případnému ohrožení (např. nadzemní rozvod el. proudu). V
montážním prostoru se mohou provádět pouze práce a činnosti, které souvisí se stavbou,
provozem a funkcí lešení. Prostranství kolem lešení ohrožené jejich provozem (v
průběhu montáže, užívání lešení, demontáže) musí být chráněno bu
• vyloučením provozu, nebo ohrazením (jednotyčovým zábradlím), případně záchytnou
stříškou. Šířka chráněného prostoru se zvětšuje ve vztahu k výšce přilehlého lešení (1,5
m a více). Podchodné výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m, ochrana
komunikací s průjezdem vozidla je záchytnou stříškou s minimální podjezdnou výškou
4,2 m.

D.Používání, provoz, prohlídky lešení
• Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení
podle dokumentace, tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu požadavků technických
norem (ČSN 73 8101 a ČSN přidružených, příp. návodů výrobce). Před zahájením
provozu musí být lešení předáno a převzato. Akt předání a převzetí se uskutečňuje
odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován zápisem do stavebního deníku
nebo jiného provozního dokladu.
• Lešení se smějí používat pouze k účelům, pro které byla projektována, předána a
převzata do provozu. Při změněném způsobu užívání, který by mohl mít za následek
snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z
uvedených hledisek přehodnotit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro
kterou byly zřízeny.
• Lešenová konstrukce musí být pravidelně každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento
interval se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u
konstrukcí vystavených účinkům okolí (vibrace apod.). Po mimořádných událostech
(vichřice, bouře) se odborná prohlídka lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly se
provádí zběžná prohlídka denně, vždy před zahájením práce. Zjištěné závady u všech
prohlídek musí být neprodleně odstraněny.

2.4 Práce na střechách a vysokých objektech
Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí
střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné nebo
záchytné konstrukce, případně použitím POZ.
Za předpokladu provedené ochrany okrajů střechy technickým způsobem jsou proti sklouznutí
nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce; pokud je sklon střechy větší než 45o, musí být pracovník
navíc chráněn POZ.
Propadnutí hrozí vždy u lehkých střešních plášťů nebo tehdy, jsou-li mezi prvky střešní konstrukce
vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto případech je nutno navíc použít v místě práce a pro komunikační
úsek pomocnou podlahu z lávek, fošen apod. minimální šířky 60 cm.
Provádí-li se práce na vysokých objektech (výška nad 30 m), je nutné vždy postupovat podle předem
zpracovaného technologického postupu a práci nesmí provádět samostatný pracovník.
Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování kusových částí je
možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť apod. jen na
uzavřených shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech,
krytina atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.

3. Montážní práce
Většina zásad, uvedených v předchozích statích, platí v plném rozsahu i pro montážní práce. To
znamená, že při montáži jakékoliv konstrukce (ocelové, dřevěné, betonové apod.) musí být vždy
věnována náležitá pozornost zpracování technologického postupu montáže (u jednoduchých, drobných
montáží stačí stanovení pracovního postupu), zajištění odborné a zdravotní způsobilosti montážních
pracovníků, řádnému předání a převzetí montážního pracoviště s vymezením dohodnutých zásad,
zabezpečení všech technických požadavků pro montáž (montážní a bezpečnostní přípravky a pomůcky,
vázací prostředky, konstrukce pro práce ve výškách). Manipulace s montážními dílci se zpravidla
zabezpečuje vhodným zdvihacím zařízením a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži musí být
splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení.
Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná. Před vlastním zdvihem se musí
zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení musí být transport řízen a
usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem.
Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn
montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle
technologického postupu (svařováním, šroubováním, betonováním apod.).
Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti
pádu. Základním vybavením pracovníků jsou POZ a ochranná přilba.

4. Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické
4.1 Konstrukce bednění, odbedňování
Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových,
posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace,
pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé
bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad
k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku.
Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu.
Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části
se musí ukládat na určená místa.

4.2 Železářské práce
Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky,
stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky (viz dále). Je zakázáno přecházet po uložené
armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky
zaznamenán do stavebního deníku.

4.3 Betonářské a zednické práce
Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní
prostor o šířce minimálně 0,6 m.
Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena zásada pro
ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k
rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí
být zajištěno proti pádu z výšky.
Doprava a ukládání směsí (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a
provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven
způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno.
Při výrobě a zpracování malt nebo práci s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o
klasické omítání, je postačující ochranou zraku pokrývka hlavy (klobouk, čepice) s rozšířením nad čelem.
U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle
(štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

5. Práce bourací, rekonstrukční
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a
průzkum stavu objektu a jeho okolí.
Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává technologický
postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.),
postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až
po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění
těchto požadavků:
•
•
•
•

ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob,
některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);
odpojení všech rozvodů a zařízení;
zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
(vzepřením, zesílením, stažením);
zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie
bourání (pomocné konstrukce atd.).

•
Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených
pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.
Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v
technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích

prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým
dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která
nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa
vzdálit. Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

6. Stavební práce ostatní
(uvedeny pouze některé s upozorněním na hlavní zásady v dodržování BOZP)

6.1 Sklenářské práce
Při práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovníci ohroženi pořezáním. Proto musí být věnována zvýšená
pozornost stavu terénu a pracovních podlah, manipulaci a způsobu skladování.
Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, při ukládání musí být použity podložky z měkkého
materiálu a skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-li tabule skla delší než 2 m, musí se při jejich
přenášení používat přípravky, u větších ploch tabulí (přes 3 m2) musí práci vyk

Všeobecná bezpečnost prováděné práce
ve stavebnictví

