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Abstrakt 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi a ochrana třetích osob při stavební výrobě 

je komplexní problém. Ovlivňují ji nejen zhotovitelé svým přístupem k důslednému 

dodržování bezpečnostních opatření, ale v první řadě zadavatelé, kteří v mnoha případech 

nepřistupují k otázkám ochrany života a zdraví zodpovědně, neboť uvěřili, že zajištění 

bezpečnosti práce bude mít dopad na zvýšení ceny za realizaci stavby. Tato disertační práce 

se zaměřuje na to, jak správně přistupovat k řešení bezpečnosti. Jejím cílem je ukázat, že 

včasné vyhledání rizik nejenže nezvýší cenu stavby, ale zajistí bezpečnost pracovníků a 

zároveň i ochranu třetích osob. Cílem této práce je vypracovat metodiku, jak by měl zadavatel 

stavby postupovat, aby realizovaná stavba splnila jeho představy ekonomické, časové a 

zároveň bezpečnostní. Vzhledem k širokému spektru staveb a stavebních prací se disertační 

práce zaměřuje speciálně na liniové stavby. 

Abstract 

Safety and protection of health on construction sites and protection of third parties during 

construction is a complex problem. It is affected by contractor’s policy on ensuring thorough 

abidance to security requirements but, in the first place it is affected by submitters and their 

irresponsible appreach to protection of life and health of the construction workers. They 

believe that ensuring safe work enviroment would reset in increased cosi of the construction. 

This doctoral thesis answers the question how to guarantee safety on construction sites. The 

main purpose is to show that early detection of risks does not increase the construction costs 

but ensures safety of workers protection of third parties. Finally, the doctoral thesis provils 

methodology, which guides the contractor in how to proceed in order to meet the budget, 

schedule and safety requirements. In regard of the variety of different construction sites and 

works this docáral thesis focuses explicitly on line constructions. 

Klíčová slova 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, ochrana třetích osob, zadavatel, 

zhotovitel, vyhledání rizik, liniové stavby,  

Key words 

Safety and protection of health on construction sites, protection of third parties, contractor, 

submitter, risk assessment, line structures. 
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1. ÚVOD 

Disertační práce se zabývá novými přístupy k ochraně zdraví na stavbách. Konkrétně jde o 

praktické využití bezpečnostních prvků a opatření, které reálně sníží počet úrazů jak 

pracovníků, tak i třetích osob, které se stavební výroby neúčastní, ale jsou jí ovlivněni. 

Současný přístup k ochraně zdraví na stavbách je spíše teoretický a slouží převážně k zajištění 

pracovního postupu, který ochraňuje pracovníky stavby. Při zajištění bezpečnosti na stavbách 

se ve své disertační práci zaměřím jak na ochranu pracovníků, tak na ochranu třetích osob 

pohybujících se v blízkosti stavby a na návrh nejvhodnější varianty spojení ochrany těchto 

dvou stran. Při výběru tématu jsem vycházela z projektů, na kterých jsem se podílela a které 

se zabývaly bezpečností práce. Mezi tyto projekty patřily například projekty pro ministerstvo 

práce a sociálních věcí s názvem „Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi“ 

a „Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České 

republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních 

standardů pro jeho vzdělávání a činnost“.  

Důvodem pro výběr tématu zajištění bezpečnosti pracovních postupů na stavbách byl fakt, že 

mnohé stavby se realizují podle nedostatečné projektové dokumentace. Nedodržují se 

technologické postupy prací a bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách je odsouvána 

na poslední místo. Zadavatelé velkých a zejména státních zakázek mají jako jediné nebo 

v lepším případě hlavní kritérium při výběru zhotovitele – cenu díla. Právě tlak na co nejnižší 

cenu za zhotovení díla je příčinou toho, že práce vykonávají nekvalifikovaní pracovníci nebo 

pracovníci ze zahraničí, kteří mnohdy ani nerozumí česky. Tito pracovníci jsou ochotni 

provádět stavební práce za nízké ceny, nedodržují pracovní postupy a hlavně vůbec neřeší 

používání ochranných konstrukcí pro bezpečnou realizaci prací. Na takových stavbách se 

zvyšuje riziko vzniku vad, mimořádných událostí a pracovních úrazů. Vady vznikají zejména 

v důsledku nedodržování technologické kázně, neodborné a nedbalé práce, používání 

nevhodných materiálů a vlivem nedostatků v řízení výrobních procesů. Vznik mimořádných 

událostí a pracovních úrazů bývá důsledkem nedodržování bezpečnostních opatření při 

realizaci výrobních a pracovních procesů a nepoužívání osobních ochranných pracovních 

prostředků. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi a ochrana třetích osob při stavební výrobě 

je komplexní problém. Zajištění bezpečnosti práce bude mít téměř vždy dopad na zvýšení 

ceny za realizaci stavby. Ale nesprávně a nedokonale připravená a zabezpečená stavba může 
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mít katastrofální dopad na zdraví a životy lidí, tím zároveň i na termín výstavby a v konečném 

důsledku na finanční stránku celé akce. 

Již v době přípravy celé stavby je třeba vytipovat nejdůležitější průsečíky projektu, kde se 

střetává zajištění bezpečnosti s náklady na financování a čas výstavby. Pokud si toto 

stavebník uvědomí, pak je možné ve spolupráci s projektantem eliminovat nejen rizika 

bezpečnosti, ale i snížit finanční náročnost. Tuto spolupráci můžeme úspěšně realizovat jen 

v případě, že máme vhodné podklady, ze kterých můžeme čerpat. Je možné například upravit 

trasu vedení sítí (vedení mimo obydlené oblasti, zeleným pásem), změnit materiál použitý pro 

výstavbu (místo monolitu použít montovanou konstrukci), a upravit časový plán, tak aby bylo 

možné nebezpečné (rizikové) činnosti realizovat v nejpříznivějších podmínkách. 

Snahou disertační práce je vytvoření podmínek pro správné rozhodování všech účastníků 

realizace stavebních projektů. Jejím cílem je ukázat, že včasné vyhledání rizik – již při 

zpracování projektu pro povolení stavby – nejenže nezvýší cenu stavby, ale zajistí bezpečnost 

pracovníků a zároveň i ochranu třetích osob.  

Hlavním výstupem je metodická pomůcka, která zadavateli stavby, projektantovi i zhotoviteli 

názorně představuje, jak by měl postupovat při výběru vhodných bezpečnostních opatření, 

aby realizovaná stavba splnila požadavky na ochranu zdraví pracovníků i třetích osob a 

zároveň i představy ekonomické a časové. 

Dalším výstupem je software, který umožňuje partnerům výstavby na všech stupních 

realizace navrhovat a kontrolovat požadavky na bezpečnost té které akce a současně sledovat 

náklady na zajištění všech bezpečnostních opatření. Velkou výhodou je možnost zapracovat 

tyto informace do nabídek na realizaci staveb. A samozřejmě srovnáním výstupů jednotlivých 

etap výstavby z různých staveb je možné vytvořit vlastní kalkulace pro zajištění bezpečnosti 

při realizaci nových staveb. 

Vzhledem k širokému spektru staveb a stavebních prací je hlavní výstup práce zaměřen na 

liniové stavby, kde dochází k největším a nejčastějším problémům ve střetu třetích osob 

s realizací stavebního díla.  
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2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Prvním krokem pro získání informací o současném stavu zvolené problematiky byla rešerše 

dostupné literatury. Pro přiblížení a upřesnění použitých výrazů a zkratek jsem se rozhodla 

uvést základní pojmosloví související s daným tématem. Následně jsem se zaměřila na 

poznání historických pramenů, které s BOZP souvisí. 

2.1 Dostupnost informací 

V rámci poznání současného stavu BOZP jsem hledala dostupnou literaturu, která by se 

věnovala bezpečnosti práce se zaměřením na ochranu třetích osob, ale bohužel většina témat 

se zaměřovala na nedodržování bezpečnosti na stavbách a jejich důsledky, nebo na 

vyhodnocování rizik, ale nikoliv na jejich poznání a ochranu třetích osob. Dle dostupných 

informací se u nás prevence zatím řeší nedostatečně. Teoretická pravidla jsou nějakým 

způsobem nastavená, ale na stavbách se nedodržují a začínají se řešit až ve chvíli, kdy dojde 

k úrazu či skoronehodě. Ve chvíli, kdy se řeší následky je však již pozdě myslet na prevenci. 

V tom vidím hlavní nedostatek oproti jiným, zejména skandinávským zemím, kde se na 

prevenci BOZP klade opravdu veliký důraz. 

O přístupu k bezpečnosti práce vypovídá publikace, která byla vydána v České republice a 

věnuje se bezpečnosti práce z pohledu inspektora práce. Autor Ing. Václav Kápl ve své 

publikaci s názvem „Bezpečnost práce ve stavebnictví“ hned v úvodu zmiňuje: „Nejnižší 

nabídková cena za zhotovení stavby je stále většinou jediným závazným ukazatelem 

výběrových řízení na zhotovitele. A to již samo o sobě vede zhotovitele – uchazeče o zakázku 

při výběru zhotovitelů hledat rezervy v nákladech na zhotovení stavby … nepostupovat 

v souladu s požadavky na zajišťování bezpečnosti práce“.1 Cílem při zajišťování BOZP je 

dosáhnout toho, aby bezpečnostní prvky byly součástí nabídkové ceny zhotovitele. Pokud 

bude cena těchto prvků zapracována do rozpočtu již ve fázi přípravy, budou mít všichni 

zájemci stejné podmínky pro předložení objektivní nabídkové ceny. Takto lze dosáhnout toho, 

že finanční náklady na BOZP nebudou podhodnocovány a bude zajištěna ochrana 

zaměstnanců před negativními důsledky souvisejícími s pracovním procesem.  

Další závažné téma, které souvisí s mým výzkumem, bych citovala ze zahraniční publikace. 

Zaujal mne článek s názvem Getting Workplace Safety Right autorů Mark Pagell, Anthony 

                                                 
1 KÁPL, Václav. Bezpečnost práce ve stavebnictví. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2014. ISBN 

978-80-7421-085-3. 
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Veltri, and David Johnston, kde se autoři pokoušejí zodpovědět otázku – proč většina firem 

staví bezpečnost práce proti produktivitě, přestože manažeři tvrdí, že bezpečnost je nejvyšší 

prioritou. Autoři zde mimo jiné uvádějí, že: „… v roce 2014 došlo ve Spojených státech 

amerických k více než 4 600 případů úmrtí na pracovišti. Podle Úřadu pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci (OSHA) stojí ročně náklady na úrazy a nemoci z povolání stát 

zhruba 170 miliard dolarů.“( For example, 2.8 million nonfatal occupational injuries and 

more than 4,600 workplace fatalities occurred in the United States in 2014. The U.S. 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) estimates that, in addition to the 

incalculable human cost, occupational illness and injuries cost businesses in the United 

States about $170 billion each year).2 Z toho plyne otázka - Proč přetrvává zažitá pověra, že 

vysoké produktivity práce lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li porušována pravidla 

bezpečnosti práce? Uvedená čísla vypovídají o tom, na kolik přijde řešení následků nehod 

vzniklých při práci, kde se bezpečnostní opatření dala pořídit za zlomek této ceny. Bezpečné 

pracovní prostředí má vždy pozitivní dopad na kvalitu odvedené práce a samozřejmě na 

zdraví pracovníků. 

O předcházení zranění u stavebních dělníků pojednává publikace Interventions to prevent 

injuries in construction workers autorů Henk F van der Molen, Marika M Lehtola, Jorma 

Lappalainen, Peter LT Hoonakker, Hongwei Hsiao, Roger Haslam, Andrew R Hale, Monique 

HW Frings-Dresen, Jos H Verbeek. V ní autoři poukazují na to, že: „ Dělníci ve stavebnictví 

jsou často vystaveni různým typům nebezpečí, která způsobují zranění. Byla navržena řada 

opatření na prevenci úrazů, avšak jejich účinnost je nejistá.“ (Construction workers are 

frequently exposed to various types of injury-inducing hazards. A number of injury prevention 

interventions have been proposed, yet their effectiveness is uncertain.).3 Stavební práce jsou 

charakteristické tím, že každá stavba vzniká v jiných, specifických podmínkách, které jsou 

navíc umocněny klimatickými vlivy, popř. i zásahem „vyšší moci“ jimiž jsou povodně, 

vichřice apod. Z toho je patrné, že ke každé stavbě a tedy i k volbě bezpečnostních opatření 

musíme přistupovat individuálně. Ze získaných skutečností při realizaci stavby se můžeme 

poučit, ale většinou se již nikdy na žádné stavbě nevyskytnou stejné podmínky, které by se 

daly zopakovat. 

                                                 
2 PAGELL, Mark & VELTRI, Anthony & JOHNSTON, David. Getting Workplace Safety Right. MIT Sloan 

Management Review, USA, 2015. 
3 VAN DER MOLEN, Henk F., et al. Interventions to prevent injuries in construction workers. The Cochrane 

Library, USA, 2012. 
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V publikaci Bezpečnostní intervence pro prevenci pracovních úrazů - Safety Interventions for 

the Prevention of Accidents at Work autoři Dyreborg J., Lipscomb HJ, Olsen O., Törner M., 

Nielsen K., Lund J., Kines P., Guldenmund F., Bengtsen E., Gensby U., Rasmussen K., 

Zohar, D. zmiňují, že se odhaduje, že: „každoročně se stane více než 300 000 smrtelných 

úrazů pracovníků (Concha-Barrientos, Nelson, Fingerhut, Driscoll, & Leigh, 2005). V 

Evropské unii činí počet smrtelných nehod ročně téměř 5 000 případů a pracovní nehody 

způsobují každoročně mnohem více případů postižení (Eurostat, 2004b). Kromě nákladů na 

lidské zdroje představují pracovní nehody také významnou hospodářskou zátěž pro společnost 

(Eurostat, 2004a).“ (Accidents at work are estimated to kill more than 300,000 workers 

worldwide every year (Concha-Barrientos, Nelson, Fingerhut, Driscoll, & Leigh, 2005). In 

the European Union, the number of fatalities amounts to nearly 5,000 cases annually, and 

accidents at work cause many more cases of disability each year (Eurostat, 2004b). Aside 

from the human cost, workplace accidents also represent a significant economic burden to 

society (Eurostat, 2004a).)4 

Z těchto ukázek z uveřejněných publikací si můžeme vytvořit představu o tom, že úrazy ve 

stavebnictví jsou závažným problémem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Úrazy 

způsobené nedodržováním bezpečnostních předpisů mají značný finanční dopad na celou 

ekonomiku. Bohužel zanedbávání bezpečnostních opatření má dopad i na osoby pohybující se 

v okolí stavby tzv. třetí osoby, které se stavbou nemají co dočinění, přesto jsou jejich životy a 

zdraví výraznou měrou ohroženy.  

 

2.2 Pojmy z oblasti BOZP 

Pokud se zaměříme na oblast BOZP na staveništi, opakuje se nám několik základních pojmů, 

které zde budou popsány a vysvětleny: 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP): souhrnný termín pro prevenci rizik 

týkající se výkonu práce a ochrany zaměstnanců a ostatních osob, vykonávajících 

pracovní činnosti, stejně jako ochrany třetích osob, a také pro ochranu životního 

prostředí před nepříznivými účinky práce. 

 Ochrana třetích osob: zajištění bezpečnosti osob, které se přímo neúčastní 

stavebního procesu, ale mohou být touto činností ohrožovány. 

                                                 

4 DYREBORG, Johnny, et al. Safety Interventions for the Prevention of Accidents in the Work Place: Protocol., 

USA, 2015. 
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 Riziko: pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky. Jedná 

se o kombinaci pravděpodobnosti a rozsahu možné události (ohrožení živtního 

prostředí, škody na majetku, havárie, provozní nehody, skoronehody…), zranění nebo 

jiného poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo 

více potencionílním zdrojům ohrožení zdraví. 

 Stavebník5: podle stavebního zákona (stavebníkem se rozumí též investor, objednatel 

stavby) je stavebník osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo 

ohlašuje provedení stavby. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění 

stavby. Pro účely práce budu používat prioritně termín zadavatel (dle z. 309/2006 Sb.) 

 Zhotovitel: fyzická nebo právnická osoba, která pro jinou fyzickou nebo právnickou 

osobu zajišťuje na staveništi stavební, montážní, nebo udržovací práce. Podle 

stavebního zákona je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opatřením SÚ a s ověřenou PD, dodržet obecné požadavky na výstavbu popř. jiné 

předpisy k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce … 

 Projektant: fyzická nebo právnická osoba oprávněná k projektové činnosti ve 

výstavbě. Projektant podle stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, 

úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace  

 Koordinátor BOZP6: fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 

k provádění stanovených činností při přípravě popř. při realizaci stavby na staveništi. 

 Plán BOZP: dokument obsahující postupy navrhované pro jednotlivé práce a 

pracovní činnosti, které se týkají stavby, pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje 

konkrétní požadavky pro bezpečné a zdraví neohrožující provádění všech uvedených 

postupů a pracovních činností. 

 Stavba: je podle stavebního zákona stavební dílo, které vzniká stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou se 

rozumí i její část nebo změna dokončené stavby. 

 Staveniště: je podle stavebního zákona místo, na kterém se provádí stavba nebo 

udržovací práce nebo na kterém se stavba odstraňuje. Za uspořádání staveniště popř. 

                                                 
5 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (v aktuálním znění 

k 1.1.2018), část první, §2. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 20. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 
6 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP při práci, část třetí, §14, odst. (2) In: Zákony 

pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 20. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#p3-1 
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vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště, popř. 

pracoviště, předáno a který jej převzal7. 

 Pracovní podmínky8: jsou vytvářeny zaměstnavatelem v souladu se zákoníkem práce 

a úzce souvisí s bezpečností práce. Ve stavebnictví se často jedná o působení 

pracovního prostředí na zaměstnance při pracovním procesu. 

 Mimořádná událost: každé škodlivé působení sil a jevů vyvolaných pracovní činností 

člověka, přírodními vlivy a dále havárie, které ohrožují život a zdraví fyzických osob a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 Nehoda: nepředvídaná kolize, při níž dojde k poškození zdraví, k hmotné škodě nebo 

ke škodě na životním prostředí. 

 Skoronehoda: náhlá, neplánovaná, nežádoucí událost, která nebýt účinků 

bezpečnostní prevence nebo postupů, se může stát nehodou. 

 Prevence: organizační a technická opatření, jejichž cílem je předejít závažné havárii. 

Zpracovává se na základě výsledku analýzy a hodnocení rizik. 

 Koordinace BOZP: specifická forma řídící a kontrolní činnosti, zaměřená na 

dosažení vzájemného souladu požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 

přípravě a realizaci díla (stavby) mezi jednotlivými účastníky výstavby a činností 

k dosažení minimalizace rizik na staveništi, jakož i při využívání hotového díla. 

 Státní úřad inspekce práce (SÚIP): kontrolní orgán na úseku ochrany pracovních 

vztahů a pracovních podmínek včetně bezpečnosti práce. Úřad je řízen Ministerstvem 

práce a sociálních věcí (MPSV). 

 

2.3 První zmínky o BOZP 

První zmínku o bezpečnosti práce můžeme najít již v jednom z nejstarších dochovaných 

zákoníků, kterým je kodex krále Chammurapiho. Pochází přibližně z roku 1686 před naším 

letopočtem a skládá se převážně z výkladu zvykového práva.9 Obsahuje 282 článků, které řeší 

otázky rodiny, majetku, obchodu, zločinů a postavení různých společenských vrstev. Předpisy 

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

na staveništích (v aktuálním znění k 1.5.2016), §2. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 

20. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591 
8 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v aktuálním znění k 1.6.2018), část desátá. In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 20. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 
9 Přispěvatelé Wikipedie, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 

c2017, Datum poslední revize 4. 10. 2017, 12:28 UTC, [citováno 19. 04. 2018] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8Dnost_a_ochrana_zdrav%C3%AD_p%C5%99i_pr%

C3%A1ci&oldid=15401760> 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8Dnost_a_ochrana_zdrav%C3%AD_p%C5%99i_pr%C3%A1ci&oldid=15401760
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8Dnost_a_ochrana_zdrav%C3%AD_p%C5%99i_pr%C3%A1ci&oldid=15401760
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o staviteli jsou obsaženy v § 228-233. Můžeme například zmínit § 229, který říká - Jestliže 

stavitel pro někoho staví dům a nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije 

vlastníka domu, pak bude tento stavitel potrestán smrtí.10  

Další zmínky o bezpečnosti práce nalezneme i ve druhé knize Mojžíšově část 21:33, 34 kde se 

říká: „Když někdo odkryje nebo vyhloubí studnu a nepřikryje ji, takže do ní spadne býk nebo 

osel, majitel studny poskytne jeho majiteli náhradu ve stříbře a mrtvé zvíře bude patřit 

jemu“11. Pátá kniha Mojžíšova část 22:8 uvádí: „Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše 

zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl.“12 

Z výše uvedených pramenů je patrné, že i v minulosti byla nedílnou součástí vyspělých 

civilizací společenská odpovědnost za jiné osoby. V obou citacích je řešena ochrana osob 

před negativními důsledky souvisejícími s realizací stavby a odpovědnost zhotovitele za tyto 

důsledky. 

 

2.4 Historie BOZP v českých zemích  

První zmínku o řešení pracovních podmínek a bezpečnosti práce v českých zemích najdeme 

v Horním zákoníku „Ius regale montanorum“, který kolem roku 1300 nechal vypracovat 

český král Václav II. Byla v něm stanovena délka pracovní doby na 6 hodin, povinnost větrání 

šachet a to, že o bezpečnost výdřev šachet se starali tesaři.13 

Počátkem 19. století, v době průmyslové revoluce, začalo na našem území masovější zavádění 

nových strojů a technologií do výroby. Ty nahrazovaly ruční práci, zvyšovaly produktivitu 

práce, ale také úrazovost, což pro stát znamenalo menší výběr daní. Proto se v zákonech 

objevila první ustanovení týkající se ochrany zdraví a života zaměstnanců.  

První odborné práce o ochraně zdraví se objevily za Rakousko-Uherska. Věnovaly se vlivu 

pracovních podmínek na zdraví i návrhům na prevenci poškození zdraví. V roce 1852 byl 

přijat trestní zákoník, který se okrajově věnoval i BOZP. Naopak ve všeobecném rakouském 

horním zákoně 146/1854 se v § 171 uvádí:  

                                                 
10 KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha: Academia, 1979. 382, 
11 První kniha Mojžíšova (Genesis): Druhá kniha Mojžíšova (Exodus) : český ekumenický překlad Bible ve 

velkém písmu. Praha: Česká biblická společnost, 2007. ISBN 978-80-85810-64-6 
12 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 

23. (14. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2017. ISBN 978-80-7545-052-4. 
13 BÍLEK, Jaroslav. Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov. Kutná Hora: Kuttna, 2000. ISBN 

80-86406-06-7. 
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„K potřebným opatřením bezpečnosti přináleží jmenovitě: 

a) spolehlivé ohrazení všech tarasů na povrchu, aby lidé nebo zvířata se nezřítili; 

b) dostatečné zabezpečení drobivých nebo snadno se rozpadávajících podzemních 

staveb všelikého druhu; 

c) přiměřené podchycení sestupných šachet hlubších než 10 sáhů lešeními, náležité 

zabezpečení jízdy (žebříky, schody, stupně), denní ohledání a zabezpečení přístrojů a 

zařízení ke sjíždění“14 

Živnostenský řád (zákon 229/1859) v § 74 uvádí „Proto má majitel živnosti o to pečovati, aby 

stroje, zařízení závodní a jejich části tak byly ohrazeny nebo takovými úpravami ochrannými 

opatřeny, aby dělníci, konající obezřele svou práci, nemohli snadně býti ohroženi“.15 

Živnostenský řád také uvádí tresty za vážné poškození zdraví nebo smrt.  

V roce 1884 začal v Rakousko – Uhersku platit „zákon o maximální délce pracovní doby“, 

v roce 1887 „zákon o úrazovém pojištění“, v roce 1888 „zákon o nemocenském pojištění“ a v 

roce 1889 speciální „zákon o hornickém pojištění“. Zprávy živnostenské inspekce přinášely 

informace o chorobách z povolání a závažných hygienických závadách v některých odvětvích 

průmyslu.16 Na to také reaguje Prof. MUDr. František Procházka ve své knize Sociální 

lékařství, díl II., Hygiena práce, z roku 1929, kde uvádí: "Má-li býti provedena dokonalá 

ochrana dělníků proti živnostenským chorobám, je především třeba, aby byly známy všechny 

škodliviny zdraví ve všech průmyslových podnicích a ve všech oborech práce.“17 Upozorňuje 

na to, že praktičtí lékaři se dosud málo zabývali studiem nemocí z povolání. Dnes 

kategorizaci prací posuzujeme podle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. 

Významné změny v BOZP nastaly po druhé světové válce, kdy došlo ve světě k výraznému 

urychlení rozvoje průmyslu a technologií ale také k nárůstu pracovní úrazovosti. Zvyšuje se 

tlak na efektivnost a produktivitu výroby, čímž je ovlivněna právě bezpečnost práce. Mění se 

názory lidí na to, co je přijatelné a zároveň se mění i styl života. V roce 1968 byl vydán zákon 

                                                 
14 Zákon č. 146/1854 Sb., Obecný horní zákon: Císařský patent. 1854. Dostupné z 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=27&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 
15 Zákon č. 227/1859 Sb., Živnostenský řád: Císařský patent. 1859. Dostupné z 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=50&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 
16 Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Portál o bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochraně 

(PO) [online]. Dostupné z: http://www.bezpecnostprace.info/item/historie-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-

praci 
17 PROCHÁZKA, František. Sociální lékařství. V Praze: Nákladem Mladé Generace lékařů při Ústřední Jednotě 

čsl. lékařů, 1929. Knihovna sociálně-lékařského Sboru Mladé generace lékařů při Ústřední Jednotě čsl. lékařů, 

Sv. 20. 

http://www.bezpecnostprace.info/item/historie-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci
http://www.bezpecnostprace.info/item/historie-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci
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č. 174/1968 Sb., který stanovil jednotný státní odborný dozor nad bezpečností práce a 

technickými zařízeními. Tento odborový dozor dohlížel na dodržování předpisů. 

Se zvyšujícími se požadavky na rychlost realizace staveb se zvyšují i požadavky na kvalitu a 

BOZP. Stavebnictví patří mezi fyzicky nejnáročnější odvětví a právě vysoký počet úrazů, 

které zde vznikají, jej řadí mezi nejrizikovější obory. Při práci na staveništi jsou zaměstnanci 

vystavování zvýšenému nebezpečí vzniku pracovního úrazu. Staveniště je spojeno s řadou 

činností, při kterých právě riziko úrazu stoupá. Například bourací práce, práce ve výškách, ve 

výkopech, v ochranných pásmech a práce se stroji. Pracovníci jsou také častěji vystavováni 

hluku a extrémním teplotám a také chemickým, biologickým a ergonomickým rizikovým 

faktorům.  

Do vydání zákona č. 65/1965, zákoníku práce, byla pracovněprávní legislativa v ČR velmi 

nepřehledná. V souvislosti se společenskými změnami po roce 1989 byl zákoník práce č. 

65/1965 nahrazen novým zákonem č. 262/2006 Sb. 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem mé disertační práce je na základě poznání současného stavu navrhnout vhodný způsob 

používání bezpečnostních opatření s ohledem na ochranu pracovníků a současně i ochranu 

třetích osob nezúčastněných na stavební výrobě. Tohoto cíle chci dosáhnout vypracováním 

metodických postupů pro zajištění vybraných rizikových činností a připravením názorné 

metodické pomůcky bezpečného provádění vybrané činnosti se zaměřením na oblast 

liniových staveb, která by byla využitelná v praxi a pomohla by vyloučit rizika ohrožení 

třetích osob v nejrizikovější oblasti styku veřejnosti se stavbou. K vytýčení tohoto cíle mne 

vedlo poznání, že přestože se o bezpečnosti práce na stavbách stále mluví, je velmi často 

podceňovaná a z finančních důvodů odsunována na vedlejší kolej a to zejména u zemních 

prací. Před zahájením stavebních prací chybí čas na přípravu stavby, informace o 

geologickém složení zemin jsou pouze orientační a zhotovitel mnohdy nemá představu o tom, 

jaké pažení bude používat, kolik přechodových lávek bude muset osadit a jaká další 

mimořádná opatření budou mít vliv na cenu stavby. 

Pozemní stavby jsou řešeny v uzavřeném a oploceném prostoru a nejčastější rizika převážně 

souvisí s prováděním prací ve výškách a nad volnou hloubkou. U liniových staveb však není 

vždy možné zcela oddělit hranici mezi stavbou a vnějším prostředím neboť se jedná o 

rozsáhlé stavby v proměnlivém terénu a měnícími se okolními podmínkami co se týká pohybu 

osob v okolí stavby. Neexistují stejné realizační podmínky pro různé stavby. Jiná budou 

opatření pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi v hustě obydlené lokalitě a jiné pro 

stavby v nezastavěné oblasti. Zcela jiné jsou postupy při práci strojní a ruční. Liší se dokonce 

i podle použitých strojů. Důležitý vliv má geologie řešené lokality. Jedná se o jiný způsob 

zajištění výkopů v soudržných a nesoudržných zeminách, což má dopad na délku provádění 

prací. Je nutno zohlednit různé chování pracovníků za deště, za mrazu nebo například silného 

větru. U liniových staveb vzniká velké riziko ohrožení třetích osob, neboť se jedná o rozsáhlé 

stavby, kde není možné zajistit střežení celého staveniště. Při nevhodně provedeném 

zabezpečení výkopu podél komunikace může dojít k pádu chodců nebo dokonce i motorových 

vozidel do výkopu. Může také dojít ke zřícení okolních objektů. 

U většiny staveb se dá mnohým problémům předejít již v době projektování stavby. Při 

přípravě bezpečnostních opatření pro zajištění stavby je možné využít moderní informační 
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technologie.18 Velmi důležitý je i čas na kvalitní přípravu stavby před její vlastní realizací. Je 

to doba, kdy se řeší technické, organizační a bezpečnostní zajištění jednotlivých etap výstavby 

tak, aby vlastní realizace stavby probíhala plynule a bezpečně. Většina manažerů říká, že 

bezpečnost zaměstnanců je nejvyšší prioritou, ale zajištění bezpečnosti pracovníků je 

přetrvávající a nákladný problém a to i v zemích s dobře rozvinutou regulační politikou a 

prosazováním.19 

O stavebnictví se hovoří jako o vysoce rizikovém odvětví, kde dochází k velkému počtu 

pracovních úrazů. Ty jsou způsobeny především nedostatečnou prevencí rizik a koordinací při 

přípravě a následně při realizaci stavby. Chci dokázat, že správné řešení bezpečnosti práce 

oproti špatnému nestojí téměř žádné úsilí, jen včasnou a dostatečnou přípravu, ale především 

předpokládá velkou míru odpovědnosti za životy a zdraví všech osob, které se dostávají do 

styku se stavbou. Tato odpovědnost začíná již u zadavatele stavby, neboť on vyčleňuje 

finanční prostředky, které půjdou na realizaci stavby. 

Hlavní cíle práce jsou: 

 vytvoření metodického postupu na etapu výstavby, která vyjde jako nejrizikovější 

z pohledu ochrany pracovníků stavby a zároveň i ochrany třetích osob nezúčastněných 

na stavební výrobě 

 software řešení bezpečnosti na liniových stavbách, který bude cílený zejména na 

zadavatele, projektanty a zhotovitele 

 případovou studií provést ověření software v praxi  

Dílčí cíle jsou: 

 vyhodnotit, které procesy výstavby s ohledem na bezpečnost pracovníků a ochranu 

třetích osob vycházejí jako nejrizikovější na pozemních stavbách a na liniových 

stavbách a poukázat na nejčastější chyby 

 zpracování metodiky na vybrané rizikové činnosti 

  

                                                 
18 SKIBNIEWSKI, M. J. Information technology applications in construction safety assurance, Journal of Civil 

Engineering and Management, 20 (6), pp. 778-794, 2014 
19 LONGONI, A., PAGELL, M., JOHNSTON, D., VELTRI, A.“When Does Lean Hurt?—An Exploration of 

Lean Practices and Worker Health and Safety Outcomes” International Journal of Production Research 51, 

no.11 (2013) 
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4. ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

Práce se zabývá problematikou zajištění bezpečných pracovních postupů na stavbách a 

ochranou třetích osob při stavební výrobě. Metody zpracování jsou přímo závislé na 

zvolených cílech disertační práce. Metodika je rozdělena do pěti fází.  

Jednotlivé kroky metodického postupu jsou: 

 Rešerše dostupné literatury 

 současný stav BOZP 

 základní pojmy 

 historie BOZP 

 Analýza vstupních dat 

 změny v legislativě 

 analýza BOZP v zahraničí 

 analýza BOZP v ČR 

 Experimentální šetření 

 dotazníkové šetření 

 sledování rizik na pozemních stavbách 

 sledování rizik na liniových stavbách 

 zpracování statistických údajů 

 Vyhodnocení dat 

 nejrizikovější práce na pozemních stavbách 

 nejrizikovější práce na liniových stavbách 

 porovnání pozemních staveb a liniových staveb 

 zajištění bezpečnosti na staveništi 

 Implementace poznatků do výstupů práce 

 metodický postup zabezpečení staveniště 

 software pro liniové stavby 

 případová studie 

Výstupy budou mít praktické využití na stavbách.  
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5. ANALÝZA STAVU BOZP 

5.1 Porovnání změn v legislativě související s BOZP 

Ve stavebnictví dochází po roce 1989 k velkému rozvoji nových technologií a jejímu 

zavádění do praxe současně s novou technikou. Zvyšuje se počet pracovních úrazů s řadou 

negativních důsledků, kterými jsou, např. trvalá invalidita anebo smrtelné pracovní úrazy 

zaměstnanců. S rozšiřováním Evropské unie o další členské státy byla od 80. let minulého 

století snaha zvyšovat i na území nových členských států tohoto společenství úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, neboť právní předpisy jednotlivých evropských 

států v této oblasti, včetně právních předpisů nově přistupujících států, byly na rozdílné 

úrovni. Rozdílná úroveň národních právních předpisů umožňovala vznik konkurence, ale 

bohužel na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se všemi negativními dopady, které 

z toho vyplývají nejen pro zaměstnance, ale ve svém důsledku i pro zaměstnavatele a celou 

společnost. 

V červnu 1989 byla na základě článku 118a Smlouvy Evropských společenství schválena 

rámcová směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Tato směrnice na základě předpokladu, že pracovníci jsou na pracovištích 

během svého pracovního života vystaveni vlivu nebezpečných faktorů pracovního prostředí, 

stanoví pro členské státy Evropských společenství základní zásady pro vytvoření národních 

právních systémů ochrany života, zdraví a bezpečnosti práce pracovníků na pracovištích 

zaměstnavatele. 

Za přelomový rok, kdy došlo k nejvýznamnějším změnám souvisejícím s bezpečnosti práce 

v České republice (ČR) lze považovat rok 2006, kdy vstoupily v platnost nové předpisy 

ovlivněné politikou Evropské unie (EU). Po vstupu ČR do EU se zvýšily požadavky na 

environmentální aspekty a zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na 

staveništi. EU se problematikou bezpečnosti práce začala intenzivněji zabývat v roce 2004, 

kdy po provedeném alarmujícím rozboru úrazovosti ve stavebnictví ve státech EU požadovala 

zlepšení v oblasti BOZP transformováním směrnice 92/57/EHS do vnitrostátních právních 

předpisů. Zákony a vyhlášky, které v roce 2006 v České republice vstoupily v platnost, 

zapracovávají tyto nové požadavky EU. 

Nejdůležitějšími změnami, které se týkají účastníků výstavby, je zavedení nových povinností 

pro zadavatele stavby a zřízení nové funkce koordinátora BOZP na staveništích, která do té 
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doby na stavbách v ČR nebyla známa. Koordinátor BOZP musí pro výkon činnosti splňovat 

podmínky odborné způsobilosti a získat osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce u 

akreditované společnosti. Jedná se o manažerskou činnost s cílem dosáhnout účinné a účelné 

zajištění BOZP. Se vznikem koordinátora BOZP souvisí i nová povinnost zpracovat plán 

BOZP a zajistit bezpečnou realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že tyto technickoorganizační 

změny přesahovaly charakter pracovněprávních vztahů, byly zařazeny do nového zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů. Ostatní ustanovení, 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla ze zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, převzata do „nového“ zákoníku práce, kterým je zákon č. 

262/2006 Sb. 20 

 „Nový“ zákoník práce upravuje otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pouze pro 

oblast pracovně právních vztahů. V § 101 a 102 řeší předcházení ohrožení života a zdraví při 

práci včetně povinností vytvářet bezpečné a zdraví neohrožujícího prostředí. Nově je v § 101 

odst. 3 stanovena povinnost uzavřít písemnou dohodu zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci 

plní povinnosti na jednom pracovišti, o pověření jednoho z nich koordinovat opatření 

k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. V § 103 je stanovena 

zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. 

Do nového zákoníku práce nebyla z dříve platného zákoníku práce převzata ustanovení o 

odborné způsobilosti, bezpečnostních značkách a signálech, pracovišti a pracovním prostředí, 

výrobních a pracovních prostředcích a zařízeních, zvláštní odborné způsobilosti, rizikových 

faktorech pracovních podmínek a kontrolovaných pásmech, zákazech některých prací a o 

organizaci práce a pracovních postupech. Tato ustanovení jsou v upravené podobě obsažena v 

zákonu č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 11/2002 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. atd. 

V dnešní legislativě je odpovědnost za vytvoření bezpečného pracoviště upravena zákonem č. 

309/2006 Sb., který navazuje na příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. V první 

části zákona č. 309/2006 Sb. nazvané „Další požadavky na BOZP v pracovněprávních 

vztazích“ je v § 3 uvedeno: „Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění 

                                                 
20 PAVELKOVÁ, Lenka. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi. Praha: ABF - Arch, 2007. 

Stavební právo. ISBN 978-80-86905-36-5. 
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podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo 

udržovacích prací … („zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu … („zadavatel stavby) …, zajistí 

v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon 

práce.“21 Tím je stanovena povinnost zadavateli stavby poskytovat součinnost zhotoviteli 

v otázkách zajištění BOZP. Ve třetí části zákona č. 309/2006 Sb. jsou uvedeny další úkoly 

zadavatele stavby, mezi něž patří: 

 Určit písemně jednoho nebo více koordinátorů BOZP na staveništi (nejčastěji příkazní 

smlouvou uzavřenou ve fázi přípravy stavby) 

 Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost (zejména pro 

zpracování plánu, vč. informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 

zdržovat na staveništi) 

 Poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost 

 Zavázat všechny zhotovitele stavby k součinnosti s koordinátorem 

 Zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi 

 Doručit oznámení o zahájení prací OIP 

 Zajistit, aby stejnopis oznámení o zahájení prací byl vyvěšen na viditelném místě u 

vstupu na staveniště 

Tyto povinnosti jsou zákonem delegovány na zadavatele především proto, že převážná většina 

staveb dnes není realizovaná zaměstnanci jednoho zaměstnavatele/zhotovitele, ale jejich 

činnost je realizovaná na společném pracovišti/staveništi, čímž vznikla potřeba, aby tito 

zhotovitelé/subdodavatelé byli mezi sebou z hlediska zajištění BOZP koordinováni. 

Přesto, že od přijetí zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů uplynulo již více než 

deset let, úroveň BOZP na staveništi je stále na různých stavbách rozdílná. Na jedné straně 

můžeme najít stavby, kde se bezpečný provoz stal samozřejmou součástí realizačního procesu 

a řízení rizik zde funguje úspěšně. Na straně druhé jsou stavby, kde řízení BOZP zcela 

selhalo. Na těchto stavbách pak vzniká daleko vyšší pravděpodobnost vzniku mimořádných 

událostí jak s následkem finančních či materiálových škod, tak s dopadem na zdraví 

pracovníků a mnohdy i ztrátu lidského života. 

                                                 
21 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Zákony 

pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 20. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#p3-1 

. 
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Takovouto nešťastnou mimořádnou událostí se stala havárie na železniční trati ve Studénce 

v srpnu 2008. Nehoda měla za následek 8 mrtvých a desítky zraněných. Příčinou nehody byla 

souhra mnoha zanedbání ze strany zhotovitelů a hlavně investora. Ztráty na lidských životech, 

při tragické havárii dálničního mostu v Kurimanech na Slovensku dne 3. listopadu 2012, 

vyvolaly bouřlivou debatu o vlivu nízkých cen při výběrovém řízení na bezpečnost a kvalitu 

prací jak na Slovensku, tak i v ČR. 

Mnohé předpisy platné v ČR, které vstoupily v platnost v roce 2006, již prošly novelou. 

Změna proběhla u stavebního zákona 183/2006 Sb., který byl novelizován zákonem 350/2012 

Sb. a nově zákonem č. 225/2017 Sb.. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb byla 

novelizována vyhláškou 62/2013 Sb., vyhláškou 169/2016 Sb. a vyhláškou 405/2017 Sb. 

Nově byl schválen zákon č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

V roce 2016 vyšel zákon č. 88/2016 Sb., kterým proběhla sedmá novela zákona č. 309/2006 

Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která se významně 

dotkla činnosti odborně způsobilých osob (OZO) v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na 

staveništi.  OZO nastala povinnost vést písemně chronologický seznam smluvních vztahů o 

výkonu své činnosti opatřený svým jménem a vlastnoručním podpisem a opatřit svým 

jménem a vlastnoručním podpisem také zpracované dokumenty související s výkonem této 

činnosti. V novele jsou definovány pojmy stavba, zadavatel stavby a zhotovitel. Je tam 

zakotvena odpovědnost zadavatele za úroveň BOZP. Zadavateli stavby se ukládá povinnost 

zajistit, aby v dokumentaci stavby zpracované ve fázi přípravy byly zahrnuty požadavky 

na BOZP. Koordinátor nově musí mít střední vzdělání s maturitou v oboru vzdělání 

technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření. Zadavateli je 

určena povinnost písemně určit koordinátora. Koordinátor musí být určen při přípravě 

stavby a při realizaci stavby. Dále se novelou určil koordinátor jako zpracovatel plánu 

BOZP na staveništi a po novele nařízením vlády č. 136/2016 Sb. přibyla v nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, nová Příloha č. 6, která stanovila obsah plánu BOZP. Touto novelou 

nastaly změny v nařízení vlády č. 592/2006 Sb. týkající se zkoušek z odborné způsobilosti v 

prevenci rizik a koordinátora, periodické zkoušky a akreditace pro provádění těchto zkoušek. 

Nově je také stanovena trestní odpovědnost OZO v prevenci rizik a OZO koordinátora BOZP 

podle trestního zákona č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o zbraních, způsobil změny i v zákoně č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně. Nastaly změny v oblasti posouzení požárního nebezpečí. 

Stávající § 6b se změnil na § 6c a § 6b obsahuje ustanovení o zdolávání požáru. Ustanovení § 

76c hovoří o pokutě až do výše 10 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické 

osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného 

posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a odst. 7 změnu, která má vliv na 

obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, dále právnické osobě nebo podnikající 

fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se 

zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení 

dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b odst. 7 změnu, která má vliv na 

obsah schválené dokumentace zdolávání požárů. Ustanovení § 85 stanovuje, v jakém případě 

se vykonává zvláštní požární dozor. 

Řešení BOZP ve výstavbě vychází z těchto předpisů: 

Směrnice 92/95/EHS 

Zákoník práce: zákon č. 262/2006 Sb. 

 

Stavební zákon: Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o zajištění BOZP: zákon č. 309/2006 Sb. 

 

Vyhláška o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. BOZP ve stavebnictví: NV 591/2006 Sb.  

 

Projektová dokumentace dopravních staveb Podmínky akreditace: NV č. 592/2006 Sb. 

Vyhláška č. 146/2008 Sb.  

O inspekci práce: zákon č. 251/2005 Sb. 

O technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Práce ve výškách: NV č. 362/2005 Sb. 

 

Provádějící ustanovení stavebního zákona Pracoviště: NV č. 101/2005 Sb. 

Vyhláška č. 526/2006 Sb.  

Poskytování OOPP: NV č. 495/2001 Sb. 

Zákon o veřejných zakázkách 

Zákon č. 137/2006 Sb. O ochraně veřej. zdraví: zákon č. 258/2000 Sb. 

 

Na tyto základní předpisy navazují další, které se věnují požární ochraně, odpadům, 

energetice, provozu strojů, vyhrazeným technickým zařízením apod. 

Závěr: 

Z výše uvedeného porovnání změn v legislativě je zřejmé, že zavedením nových předpisů, 

týkajících se BOZP, do české legislativy v roce 2006 byly splněny požadavky EU, ale jejich 
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dodržování bylo sporadické. Na základě zkušeností a poznatků z praxe se ukázalo, že 

koordinátor BOZP na stavbách nebyl určován a pokud ano, tak až ve fázi realizace stavby. 

Plán BOZP byl zpracováván obecně a neobsahoval potřebné množství informací pro zajištění 

bezpečné realizace konkrétní stavby. Stavební úřady při kontrole PD nezkoumaly, zda je plán 

BOZP součástí PD pro stavby, kde se budou realizovat rizikové práce. Všechny tyto poznatky 

vedly k tomu, že v roce 2016 proběhla aktualizace předpisů BOZP s tím, že se zvýšily 

požadavky na kvalifikaci koordinátora BOZP, jeho povinnosti a byl stanoven  obsah plánu 

BOZP. Současně bylo  stanoveno, že nedodržování BOZP bude sankcionováno, neboť úrazy 

způsobené nedodržováním bezpečnostních předpisů mají značný finanční dopad na celou 

ekonomiku. 

 

5.2 Analýza BOZP v zahraničí 

Abych mohla porovnat zajištění bezpečnostních požadavků na stavbách v ČR a v zahraničí, 

zjišťovala jsem, zda je v jiných zemích povinnost určovat koordinátora a jak vypadá činnost 

koordinátora BOZP v těchto zemích. Zajímaly mne zejména země EU, neboť tyto země svou 

legislativu utvářely na základě stejných požadavků, které vyplynuly z Evropské směrnice 

92/57/EEC. Při vyhledávání informací o činnosti koordinátorů jsem se dostala ke spolupráci 

na projektu č. TB03MPSV002 „Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora 

BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu 

ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost“. Projekt byl zpracován na 

základě požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí. Řešitelem projektu byl Výzkumný 

ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Cílem projektu bylo navrhnout standardy vzdělávání 

koordinátorů BOZP v ČR. Mimo jiné tento projekt řešil oblast vzdělávání koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraných evropských zemích. Já jsem se na 

projektu podílela při shromažďování a vyhodnocování materiálů. Na základě sběru dat byly 

získány také informace o tom, zda ve vybraných evropských zemích je povinnost určit 

koordinátora a jakým způsobem je řešena oblast vzdělávání koordinátorů BOZP. Na základě 

získaných podkladů od 12 respondentů (Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, 

Francie Itálie, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Nizozemí, Skotsko, Makedonie) jsem provedla 

vyhodnocení a porovnala jsem, kolik koordinátorů BOZP pro svou činnost musí absolvovat 

kvalifikační zkoušku a pravidelně si ji obnovovat, kolik svou kvalifikaci získá jednorázovou 

zkouškou a kolik nemusí zkoušku absolvovat a k výkonu činnosti KOO jim postačí odborné 

vzdělání. Ze získaných údajů jsem pro přehlednost sestavila graf. 
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Graf 1 – Požadavky na kvalifikaci koordinátora BOZP v zemích EU 

V roce 2007 uveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat výskyt smrtelných pracovních úrazů 

vzniklých v roce 2006 v 15 státech evropské unie, Norsku a Švýcarsku. Česká republika měla 

2,79 smrtelných úrazů na 100 000 zaměstnaných osob, což odpovídá pro rok 2006 průměrné 

hodnotě 2,8 smrtelných úrazů. Nejméně smrtelných pracovních úrazů bylo zaznamenáno ve 

Velké Británii a nejvíce v Portugalsku, kde byla úmrtnost čtyřikrát vyšší. Porovnám-li, jak je 

to s řízením BOZP v Portugalsku a Velké Británii, je zřejmé, že v Portugalsku na stavbách 

působí koordinátor BOZP, který musí mít vysokoškolské vzdělání a certifikát, který si musí 

každých pět let obnovovat. Informace o tom, zda ve Velké Británii je nebo není definována 

pozice koordinátora, se mi zjistit nepodařilo. Projektanti ve Velké Británii (stejně jako 

v Austrálii) musí navrhovat stavby tak, aby pro realizaci byly bezpečné. Pro práci na stavbě je 

ve Velké Británii nutno mít CSCS kartu, která obsahuje čip, na kterém jsou uvedeny 

informace o kvalifikaci. Dělníci mají zelenou kartu, odborní pracovníci modrou, vedoucí a 

manažeři černou a stavební dozor, projektanti atd. stříbrnou. Pro získání černé karty je potřeba 

absolvovat Managerial and Professional (MAP) CSCS Health, Safety & Environment Test a 

také být kvalifikovaný na úrovni Construction NVQ level 4 nebo vyšší. Pro získání stříbrné 

PQP CSCS karty je nutno absolvovat Health, Safety & Environment Test at the Managerial 

and Professional level. Závěr tedy je, že zapracování BOZP do projektu a víceúrovňový 

systém řízení staveb má pozitivní dopad na snížení úrazovosti. Množství smrtelných úrazů 

nesouvisí s požadavky na vzdělání koordinátora BOZP, ale s přístupem celé společnosti 

k odpovědnosti za BOZP. 

5
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Dále mne zajímalo, jak to vypadá s přístupem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v USA. 

Statistiky úrazovosti se mi nepodařilo získat, ale přestože na stavbách není koordinátor, 

zhotovitelé dbají na dodržování bezpečnosti práce, protože dobré jméno firmy je prioritou pří 

získávání zakázek. Bezpečnost práce spravuje úřad OSHA a veškeré záznamy se vedou do 

knihy OSHA. Celý systém je daleko jednodušší, neboť investor zadává stavbu a zhotovitel 

dbá o její bezpečné a kvalitní provedení. Pokud chce firma v USA prosperovat, musí si udržet 

svoji značku a dobré jméno, tzn., že firma musí mít bezúrazová pracoviště, která zajistí, že 

rodina má jistotu, že pracovník se vrátí z práce zdravý domů. Odpovědnost za zhotovení 

zdravého prostředí zůstává na zhotoviteli. V USA se hodně času se věnuje přípravě stavby 

z hlediska výběru vhodných technologických postupů, strojního vybavení a samozřejmě také 

bezpečnosti. Delší čas na přípravu stavby má dopad na rychlou, bezproblémovou a bezpečnou 

realizaci stavby. Realizovat stavby bezpečně je cílem zhotovitelů ale i zadavatelů staveb. To 

je patrné z níže uvedených příkladů staveb. Přestože na začátku 20. století ještě nebyly známy 

bezpečnostní pomůcky a práce byly prováděny bez lanového zajištění, je s podivem, že při 

výstavbě budovy Empire State Building, která byla realizovaná v roce 1930-1931, zemřelo 

pouhých 5 pracovníků po pádu z výšky.22 

 

Obr. 1 – Pracovník šroubující nosník při výstavbě Empire State Building [1] 

Stavbou, kde byli pracovníci poprvé vybaveni ochrannými pomůckami hlavy (dnešní 

ochranné helmy) je most Golden Gate (Zlatá brána) dlouhý přes 2,7 kilometrů je jeden 

z nejdelších a nejznámějších visutých mostů na světě. Stavěl se v letech 1933-1937. Most je 

považovaný nejen za technický div, ale i za stavbu, kde byl na tehdejší dobu kladen 

mimořádný důraz na bezpečnost pracovníků. Stavitelé pro bezpečnost dělníků nechali pod 

celou konstrukcí mostu natáhnout záchrannou síť, která v průběhu stavby zachytila 19 

pracovníků před pádem do hloubky. Krátce před dokončením mostu však síť po pádu plošiny 

                                                 
22 Přispěvatelé Wikipedie, Empire State Building [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, [citováno 

19. 04. 2018] < https://cs.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building > 
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s 12 muži praskla a 10 dělníků se utopilo.23 Jedenáctou obětí stavby byl dělník, na kterého 

spadlo lešení. Na tehdejší dobu to bylo úžasně nízké číslo, neboť počet úmrtí při podobných 

stavbách byl téměř trojnásobný. Například nejslavnější přehrada světa Hoover Dam si 

vyžádala asi 100 životů.24 

 

Obr. 2 – Golden Gate [2] 

V posledních letech se nejsledovanější stavbou světa stala výstavba One World Trade Center 

(Věž svobody). Věž svobody byla postavena v letech 2006-2013 na místě tzv. dvojčat.  

 

Obr. 3 – One World Trade Center [3] 

                                                 
23 Přispěvatelé Wikipedie, Golden Gate Bridge [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, [citováno 

19. 04. 2018] < https://cs.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge> 
24 Přispěvatelé Wikipedie, Hooverova přehrada [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, [citováno 

19. 04. 2018] < https://cs.wikipedia.org/wiki/Hooverova_p%C5%99ehrada> 
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Jedná se o velmi náročnou stavbu - nejvyšší mrakodrap na západní polokouli, který má 104 

pater a se svou věží měří 1776 stop což je číslo symbolizující rok vyhlášení americké 

nezávislosti. Cílem bylo postavit nejbezpečnější mrakodrap na světě, který by odolal 

výbuchům, bouřím a dokonce i zemětřesením. Díky těmto bezpečnostním opatřením se stal 

jednou z nejdražších staveb světa. 

Na všech zmíněných stavbách můžeme vidět, že přestože šlo o velmi náročné stavby, že 

rozhodně nebyla podceněna příprava a tím i bezpečná realizace staveb. Při stavbě Empire 

State Building zemřelo 5 pracovníků, protože v té době byly práce ve výškách prováděny bez 

lanového zajištění. Při výstavbě Golden Gate přes veškerá bezpečnostní opatření zemřelo 11 

pracovníků. Dnes je podle statistik most nejčastějším místem sebevražd na světě. Uvažuje se 

o tom, že by od roku 2018 měla být pod mostní konstrukcí instalována záchranná síť podobná 

té, která sloužila pro záchranu pracovníků během stavby mostu. Při výstavbě One World 

Trade Center, který byl realizovaný o 70 let později než výše zmiňované stavby, již nedošlo 

ke ztrátě žádného lidského života.25 

Závěr: 

Z uvedených informací vyplývá, že snížení úrazovosti a realizace bezpečných staveb je na 

mnohem vyšší úrovni v zemích, které bezpečnost přijaly jako celospolečenskou odpovědnost. 

I v době, kdy ještě zajištění bezpečnosti pracovníků nebylo na tak vysoké úrovni jako dnes, se 

objevili stavitelé, kteří cenu lidského života postavili na první místo.  Množství smrtelných 

úrazů nesouvisí s letopočtem, ve kterém byla stavba realizována, ani s požadavky na vzdělání 

koordinátora BOZP, ale s přístupem celé společnosti k BOZP. 

 

5.3 Analýza BOZP v ČR 

V průběhu získávání informací pro tuto disertační práci jsem spolupracovala na několika 

projektech, které s problematikou BOZP úzce souvisely. 

První projekt HC 240-MPSV s názvem „Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na 

staveništi“ byl zpracován na základě požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí. 

                                                 
25 Přispěvatelé Wikipedie, One Word Trade Center [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, 

[citováno 19. 04. 2018] < https://cs.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center> 
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Řešitelem projektu byla SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s. Práce na 

projektu probíhaly v letech 2010-2011 a cílem bylo vyhodnotit kvalitu práce koordinátorů 

BOZP a jejich začlenění do procesu výstavby v přípravné a realizační fázi. Prioritou bylo 

poukázat na nedostatky ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby. Výstupem projektu bylo 

vytvoření metodického výkladu právních předpisů v praxi a posílení vazby mezi účastníky 

výstavby. Mým úkolem na tomto projektu bylo zpracování části zásad organizace výstavby 

(ZOV). Projekt ZOV řeší koncepci zařízení staveniště (ZS) v době, kdy ještě není znám 

zhotovitel stavby. Měl by jej zpracovat specialista na ZS, neboť je nejdůležitějším podkladem 

pro zpracování plánu BOZP. Ve fázi přípravy stavby probíhá spolupráce mezi projektantem a 

koordinátorem a upřesňují se vhodné technologické postupy tak, aby bezpečnostní opatření 

finančně co nejméně zatěžovala stavbu. Pro názornost zde uvádím tabulku součinnosti 

projektanta a koordinátora BOZP, která byla součástí výstupu řešeného projektu.  

Tab. 1 – Tabulka součinnosti projektanta a koordinátora BOZP [4]  

ČINNOST v době 

přípravy stavby: 

PROJEKTANT – stanoví podmínky 

provádění stavby -  tj. popíše a graficky 

zdokumentuje: 

KOORDINÁTOR BOZP – zpracuje 

plán BOZP: 

Konstrukční návrh 

stavby 

Informace známé z územního řízení, 

stavební situace se zakreslením stávajícího 

i nového stavu, řešení inženýrských sítí, 

geologický průzkum, technické a 

technologické řešení stavby, řešení 

technické a dopravní infrastruktury 

= vstupní údaje = podklady pro 

zpracování Plánu BOZP 

Podklady z jednání 

z předchozího stupně 

PD 

Shromáždění všech potřebných informací = vstupní údaje = podklady pro 

zpracování Plánu BOZP 

Podklady z obhlídky 

staveniště 

Odstraňované a ponechané objekty, sítě, 

zeleň, stav příjezdových komunikací, 

nutné úpravy z hlediska veřejného zájmu, 

možnost využití stávajících objektů 

= vstupní údaje = podklady pro 

zpracování Plánu BOZP 

Stručný popis stavby Skutečný stav na staveništi před 

zahájením prací (ornice či jiné zpevněné 

plochy na staveništi, zeleň, stávající 

objekty a inženýrské sítě,…), informace o 

stávajících objektech 

- identifikace rizik souvisejících 

s danou činností 

- opatření pro eliminaci rizik 

- environmentální plán 

Rozsah stavby Členění na stavební objekty, postup 

výstavby rozhodujících stavebních objektů 

a provozních souborů a časové vazby 

mezi nimi 

Registr právních předpisů 

Údaje o staveništi Předpokládané úpravy staveniště Identifikace rizik souvisejících s danou 

činností.  Opatření pro eliminaci rizik 

Obvod staveniště a okolní zástavba 

(určení druhu oplocení) 

Úpravy z hlediska veřejného zájmu 

Přístupy na staveniště (vjezdy, výjezdy, 

přechody 

Úpravy z hlediska veřejného zájmu 

Návrh dopravních tras  

Nutné zábory pro realizaci stavby (trvalé, 

dočasné …) 

 

Velikost ploch a způsob jejich využití, 

logistika 
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Technická infrastruktura a ochranná 

pásma 

 

Přeložky sítí Úpravy z hlediska veřejného zájmu  

Ochrana třetích osob Omezení provozu na veřejných 

komunikacích 

Ochrana staveniště a ochrana třetích 

osob 

Ochrana obyvatelstva a zajištění přístupu 

osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Určení ochranných bezpečnostních 

prvků 

Ochrana před hlukem Vliv staveniště na okolí. 

Oplocení 

 

Ochrana životního 

prostředí a 

hospodaření s odpady 

Oddělené skladování 

Způsob likvidace odpadu ze stavební 

činnosti 

Upozornění na práce s nebezpečným 

odpadem 

Havarijní opatření 

Provádění prací Rozhodující práce a činnosti prováděné na 

stavbě (zajištění a provádění výkopových 

prací, čerpání vody… všech etap 

výstavby) 

Soupis hlavních prací a opatření pro 

eliminaci rizik 

Konzultace výběru technologie a 

náročnosti bezpečnostních opatření 

Po výběru zhotovitelů doplnění 

navržených technologií 

Strojní vybavení pro rozhodující práce Plán zdvihacích prací 

Požadavky na energie Plán dočasných rozvodů 

Požární bezpečnost Havarijní plán a určení shromaždiště 

v případě vzniku mimořádné události 

Bezpečnost práce 

 

Vytipování prací Plán BOZP 

S podporou projektu MPSV č. HC 240-MPSV vznikl článek publikovaný na vědecké 

konferenci v Košicích - VLČKOVÁ, J. a kol. "ZOV" jako základ bezpečného provádění 

stavby.  

Druhým řešeným projektem byl Specifický výzkum FAST-S-11-57/1372 s názvem: „Nové 

požadavky na informační systémy podniků pro bezpečnost a ochranu životního 

prostředí na staveništích“. Jednalo se o jednoletý projekt řešený v roce 2011 a na tomto 

projektu jsem byla hlavním řešitelem. Projekt obsahoval dvě na sebe navazující oblasti rizik 

výstavbových projektů, a to bezpečnost a ochranu zdraví při práci a omezování hlukových 

emisí. Výstupem z projektu byly dva články (VLČKOVÁ, J.: „Bezpečná stavba očima 

veřejnosti“, HRAZDIL, V.: „Softwarová řešení omezování emisí hluku ze stavebních 

činností“), workshop, program na hlídání rizik a metodika vzorových pracovních karet. 

Program na hlídání rizik řešil pro jednotlivé etapy výstavby zdroj rizika, opatření a dílčí 

opatření, který předpis byl vzniklým rizikem porušen, dále odpovědnou osobu za odstranění 

rizika, plánovaný termín plnění podle časového plánu a skutečný termín odstranění rizika. 

Tak bylo vidět, jak probíhá řešení rizik a opatření v průběhu výstavby. Program se však 

v praxi neuchytil, protože technické vybavení na staveništích neumožnilo jeho plné využití, 

ale věřím, že tato myšlenka může být v budoucnu ještě využita. 
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Obr. 4 – Ukázka z programu na hlídání rizik [5] 

Dalším výstupem byla metodika využití vzorových pracovních karet pro možnost zapracování 

do plánu BOZP nebo pro použití na stavbě. Vzorové pracovní karty mají za úkol 

jednoduchým a přehledným způsobem znázornit jak budou probíhat jednotlivé etapy 

výstavby. Do karty se dají vpisovat specifika související s řešením konkrétní stavby. 

Myšlenkou bylo karty doplnit piktogramy, které by znázorňovaly zajištění BOZP při výkonu 

prací. Je totiž dokázané, že jedenkrát vidět, je lepší než třikrát slyšet. 

Abych popsala jak je pracovní karta sestavena, vybrala jsem kartu řešící technologickou etapu 

zdění. V levé části karty je zpracována technologická část, tedy jaký materiál se bude pro 

danou etapu výstavby používat, jaké strojní vybavení se bude nutno zajistit a jak budou řešeny 

konstrukční detaily související s řešenou etapou výstavby. Tuto technologickou část navrhuje 

projektant na základě požadavku zadavatele stavby. Další tři sloupce navrhuje koordinátor 

BOZP. V druhém sloupci řeší v chronologickém sledu pracovní postup včetně připravenosti 

pracoviště. Ve třetím sloupci bezpečnostní rizika a opatření a ve čtvrtém sloupci zdravotní 

rizika a opatření související s řešenou etapou výstavby. Rizika a opatření v třetím a čtvrtém 

sloupci se vážou k bodově rozepsanému pracovnímu postupu a souvisejícím bezpečnostním 

předpisům. Piktogramy umístěné na pracovní kartě graficky znázorňují řešení bezpečnostních 

opatření. Grafické řešení je snadno zapamatovatelné a srozumitelné i osobám 

s nedostatečným jazykovým vybavením např. zahraniční pracovníci. Právě zvyšování počtu 

zahraničních pracovníků na stavbách v ČR snižuje dodržování bezpečnostních požadavků. 

Zahraniční pracovníci na stavbách mnohdy nikdy dříve nepracovali, a pokud ano, tak ve 

většině případů nemají dostatečné návyky spojené s dodržováním bezpečnosti práce. Tady je 
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nezbytné, aby stavbyvedoucí pravidelně upozorňoval na dodržování BOZP a kontroloval 

používání OOPP i bezpečných pomocných konstrukcí. Zmíněné piktogramy mohou být 

dobrou pomůckou. 

 

Obr. 5 – Ukázka z pracovní karty pro zdění [6] 

Výstupy z tohoto specifického výzkumu byly publikovány na Interdisciplinární mezinárodní 

vědecké konferenci doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012 v Hradec Králové a na 

International scientific conference people, buildings and environment 2012 v Brně. 

Třetí projekt ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro 

vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů (CEPRI) byl 
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zaměřený na výuku. Práce na projektu probíhaly v období 1. 2. 2012 až 31. 1. 2015. 

Výstupem byly výukové materiály řešící technologické postupy, které jsem doplňovala o 

bezpečnostní řešení související s prováděním zvoleného postupu. Například výukový materiál 

pro montáž a používání lešení řeší povinnosti účastníků výstavby, zásady k zajištění BOZP a 

tabulku rizik. V zásadách k zajištění BOZP jsou bodově popsány požadavky na kvalifikaci 

pracovníků, na používání OOPP, podmínky pro přerušení prací a hlavní zásady při provádění 

lešenářských prací. Tabulka rizik je doplněna o dílčí opatření a potřebné OOPP.  

 

Obr. 6 – Ukázka výukového materiálu [7] 

Tab. 2 – Ukázka tabulky rizik z výukového materiálu [8] 
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Výstupy z projektu ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro 

vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů (CEPRI) 

slouží pro výuku. Studenti fakulty stavební jsou budoucími projektanty a řídícími pracovníky 

na stavbách a je tedy nezbytné, aby BOZP vnímali jako nezbytnou součást realizace staveb. 

Pro ověření teoretických znalostí jsem začala vykonávat koordinátora BOZP na staveništi v 

praxi. Činnost koordinátora vykonávám jak na pozemních stavbách různé velikosti, tak i na 

liniových stavbách. Získané znalosti jsem uplatnila při řešení dvou znaleckých posudků, na 

kterých jsem se podílela jako spoluautor. 

První z posudků byl Znalecký posudek o pádu mostu v obci Vilémov. K havárii mostu došlo 

dne 4. 9. 2014. Stavba byla součástí liniové stavby silnice. Celá stavba obsahovala 7 úseků 

komunikací a 3 mosty. Při této havárii došlo k usmrcení 4 pracovníků a 2 pracovníci byli 

zranění. Nezpracování realizační projektové dokumentace, nedostatečné podepření mostní 

konstrukce a nesprávně zvolený pracovní postup měl za následek prolomení klenby a pád 

mostní konstrukce na pracovníky provádějící práce na podepření klenby mostu. 

Druhým posudkem byl revizní znalecký posudek z oboru stavebnictví k havárii při přestavbě 

a rekonstrukci objektu B ze souboru budov Soukenická č. 25 v Praze. Při havárii dne 2. 10. 

2009 došlo k prolomení klenby nad 1. NP a zřícení části střední zdi budovy B. Pod sutinami 

stropu zahynuli 4 pracovníci. Hlavní příčinou havárie byla skutečnost, že stavební práce 

neprobíhaly v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, která svým rozsahem 

neodpovídala dokumentaci pro provedení stavby, a při provádění prací nebyl průběžně 

prováděn stavebně technický průzkum. 

Řešené projekty i posudky byly základem poznání současného stavu BOZP v ČR. Při studiu 

dostupných materiálů jsem dospěla k teorii, že nejčastějšími příčinami úrazů ve stavebnictví 

jsou:  

 Nezajištěné hrany pádu při práci ve výškách 

 Nezajištěné otvory 

 Nezajištění stěn výkopů proti sesunutí 

 Nebezpečný způsob provádění bouracích prací 

 Nevhodné pomocné konstrukce pro práci ve výškách 

 Nepoužívání osobního zajištění proti pádu z výšky 

 Nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení 
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Tuto teorii jsem se rozhodla na základě průzkumu na vybraných stavbách potvrdit nebo 

vyvrátit a zjistit, zda stejná rizika jsou také nejnebezpečnější z pohledu ochrany třetích osob. 

Při shromažďování podkladů jsem se zaměřila na poznání nejčastěji opakujících se rizikových 

faktorů a závažnosti rizik, která jsou příčinou úrazů, a to zvláště těch nejzávažnějších 

s následkem smrti. Novost této práce spočívá v tom, že jsem se zaměřila na ohrožení třetích 

osob, které do styku se stavbou přicházejí okrajově, ale kde následky mohou být mnohdy 

fatální. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci si klade za cíl vytvořit pravidla, jež chrání zaměstnance 

před negativními důsledky souvisejícími s pracovním procesem. Dalo by se říci, že jde o stav 

pracovních podmínek, které vylučují nebo minimalizují působení nebezpečných a škodlivých 

činitelů pracovního procesu a pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců. Teorie by tedy 

byla nastavena dobře, ale jak je to v praxi? BOZP na staveništích se obchází, neboť dle 

názoru většiny zhotovitelů zdržuje při práci a stojí spoustu peněz. Zde vidím podstatu 

metodiky, ve které bych chtěla tyto mýty vyvrátit a přispět k tomu, aby se bezpečnost při 

práci stala cílem každého zaměstnavatele a každého pracovníka. Je důležité dosáhnout toho, 

aby pracovníci převzali zodpovědnost za vlastní zdraví a život. Neméně důležité však je 

nevystavovat riziku ani okolí tj. osoby, kterých se pracovní činnost dotýká bez ohledu na to, 

zda jsou nebo nejsou účastníci pracovního procesu. Při posuzování rizik souvisejících 

s realizací stavby je tedy nutno vyhodnocovat zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jak 

pracovníků, tak i o ochranu třetích osob.  

Bezpečnost třetích osob, které se pohybují v okolí stavby, se při vyhledávání rizik na stavbách 

většinou neřeší. Jako velké riziko zde vidím: 

 pohyb pod místem práce ve výškách 

 nebezpečná manipulace s materiálem mimo hranice stavby 

 nezajištěný vstup na staveniště 

 ohrožení strojem.  

Velmi častým rizikem, které se na stavbách objevuje, je neuzavřené nebo nedostatečně 

zabezpečené staveniště. To má za následek vstup nepovolaných osob na staveniště. Tyto 

osoby nejsou seznámeny s riziky, které na staveništi vznikají a kterým jsou vstupem na 

staveniště vystaveni. Nepovolanými osobami můžou být osoby, které nemají se stavbou nic 

společného, ale také např. pracovníci památkového ústavu nebo archeologové, kteří se před 
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vstupem na staveniště neohlásili stavbyvedoucímu a nebyli proškoleni z bezpečnosti na 

staveništi. Dalším takovým příkladem ohrožení třetích osob může být pohyb pod místem 

práce ve výškách. Může jít například o rekonstrukci střechy výrobní haly za provozu. Zde 

jsou zaměstnanci výrobní haly o možných rizicích dopředu informováni. Pro rekonstrukci 

střechy jsou použité  bezpečnostní sítě s plachtami, které zajistí, aby zaměstnanci výrobny 

byli dostatečně chráněni. Může zde však nastat vysoké riziko při manipulaci s těžkým 

břemenem, které by při pádu ochranné prvky nezachytily. Zde musí nastoupit organizační 

opatření, kdy manipulace s takovýmto břemenem musí být provedena za vyloučení provozu 

v hale. 

Prevence rizik je povinností zaměstnavatelů na všech stupních řízení. Existuje řada metod a 

způsobů jak lze hodnotit rizika vznikající ze stavebního procesu. Hodnocení rizik je pak 

posuzováno na základě zvolených kritérií, jimiž jsou pravděpodobnost vzniku ohrožení a 

závažnost následku. Snížení rizika lze dosáhnout správným vyhodnocením rizikových faktorů 

úrazů a prostředí. Mezi rizikové faktory úrazů patří mechanická, chemická a biologická 

nebezpečí, nebezpečí radiace a úrazu el. proudem. Patří sem i vlivy pracovního prostředí, 

jimiž jsou hluk, vibrace, teplota, vlhkost a osvětlení. Dále nedodržování přestávek během 

pracovní doby a úkolování rizikových prací, zejména prací ve výškách nebo za vysokých 

teplot. Zde se již dotýkáme rizikových faktorů prostředí, jimiž jsou teplo, chlad, prach, hluk a 

vibrace. Výrazné nebezpečí tvoří fyzická, psychická a zraková zátěž, zdroje ionizujícího i 

neionizujícího záření a chemické látky. Při řešení rizik je nutno zohlednit stupnici 

nebezpečnosti s tím, že z realizace prací eliminujeme rizikové procesy. 

Na stavbách je potřeba pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a 

pracovních prostředků, vybavení pracovišť apod. Na základě pravidelných kontrol vyhodnotit 

rizika, rozhodnout o preventivním opatření, přijmout tato opatření a kontrolovat jejich 

používání. Bohužel kontrola používání bezpečnostních opatření ještě u mnohých 

zaměstnavatelů není důsledně dodržována. To je důvod, proč mluvím o správném nastavení 

teorie, ale pokulhávající praxi. Kontrolní činnost musí být založena na důsledném dodržování 

požadavků nastavených v přípravě stavby. Kontrola používání bezpečnostních opatření při 

realizaci stavby je dána koordinátorovi BOZP, ale současně i zhotoviteli stavby, který 

odpovídá za bezpečnou realizaci díla. Nedodržuje-li zhotovitel stavby i přes opakované 

prokazatelné upozornění koordinátora BOZP bezpečnost práce, požaduje koordinátor BOZP 

součinnost po zadavateli stavby. Zadavatel stavby však mnohdy spěchá kvůli termínu 

dokončení stavby a toleruje závažné přestupky zhotovitele při nedodržování BOZP. Podle 
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zákona 251/2005 Sb,, o inspekci práce, ale může být za neposkytnutí součinnosti 

koordinátorovi Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) uložena  sankce až do výše 1 mil. Kč. 

Za nezajištění přijetí opatření potřebných k prevenci rizik a nedodržování povinností při 

zajišťování bezpečnosti práce může být udělena pokuta do výše až 2 mil. Kč. Zadavateli 

stavby může být za neurčení koordinátora, nedoručení oznámení na OIP nebo nezajištění 

zpracování plánu BOZP uložena pokuta do výše 400 000 Kč.  

Závěr: 

Z poznatků z realizovaných staveb, z výzkumných projektů a závažných nehod je zřejmé, že 

stav BOZP na stavbách v ČR je stále neuspokojivý. Předpisy týkající se BOZP se porušují. 

Spolupráce účastníků výstavby na zajištění BOZP je nedostatečná. Koordinátor BOZP je na 

stavbách určován až v době realizace stavby, a přibližně v 80%. Plán BOZP je spíše formální 

a na stavbách se nepoužívá. Zhotovitelé staveb nedodržují požadavky BOZP na eliminaci 

rizik a mnozí zadavatelé staveb to přehlížejí, aby ušetřili peníze a stavba byla co nejdříve 

hotova. Vedle nedodržování BOZP při realizaci stavby často není vypracovaná projektová 

dokumentace na takové úrovni, aby se podle ní dala stavba bezpečně realizovat, a také není 

zajištěn dostatečný čas na přípravu stavby. Pro eliminaci rizik a přijetí vhodných opatření je 

nutné v době přípravy a následné realizaci stavby provést: 

 seznámení zhotovitele s lokalitou a podmínkami na místě, kde bude stavbu realizovat 

 přejímku pracoviště při nástupu nových zhotovitelů/dodavatelů 

 předání rizik souvisejících s výkonem jejich konkrétní činnosti 

 kontrolu dodržování opatření proti vznikajícím rizikům 

 používání bezpečnostních prvků a osobních ochranných pracovních prostředků 

(OOPP) 

Cílem je koordinovaný přístup všech účastníků výstavby na vytváření společných hodnot, tak 

jak se o to snaží zejména ve skandinávských zemích, kde je prvořadým cílem dosáhnout vyšší 

efektivity při realizaci stavby, a to jak z hlediska ekonomického, ekologického a také 

bezpečnostního, a to na základě kvalitní přípravy stavby. 

  



Stránka 40 z 119 

6. SHROMAŽĎOVÁNÍ A STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O BOZP  

Protože se stavebnictví dle statistik úrazovosti řadí mezi jedno z nejnebezpečnějších 

průmyslových odvětví v České republice, snažila jsem se získat informace o důvodech proč 

tomu tak je a jaké činnosti patří k těm nejrizikovějším. 

6.1 Dotazníkové šetření na vytipovaných stavbách  

Abych si vytvořila představu o současném stavu bezpečnosti práce, ochrany životního 

prostředí a ochrany třetích osob v okolí stavby, sestavila jsem dotazník, který obsahuje 30 

otázek a tematicky se dá rozčlenit do 5 částí. První část se zabývá obecným popisem vybrané 

stavby, druhá část se týká rizik na staveništi, třetí část bezpečnosti práce včetně školení 

pracovníků, čtvrtá část se zabývá ochranou životního prostředí a to především vznikem a 

likvidací vzniklých odpadů a poslední část řeší ochranu třetích osob v okolí stavby. 

Ve spolupráci se, stavbyvedoucími a stavebními dozory byly vyplněny a shromážděny 

formuláře z 86 vytipovaných staveb různého typu. Tyto formuláře byly následně zpracovány a 

graficky vyhodnoceny v rámci řešení projektu specifického výzkumu FAST-S-10-57/1372 s 

názvem: „Nové požadavky na informační systémy podniků pro bezpečnost a ochranu 

životního prostředí na staveništích“ řešeného v roce 2011. 

Z dotazníku vyplynulo, že největší zastoupení měly budovy občanské výstavby, budovy pro 

bydlení, mosty a různé typy rekonstrukcí. V menší míře se potom objevily i další typy staveb. 

Z průzkumu na vzorku 86 realizovaných staveb na území ČR bylo nejvíce z Jihomoravského 

kraje. Šlo o 28,8% staveb liniových a 71,2% pozemních staveb. Převažovaly stavby většího 

rozsahu, jejichž pořizovací cena je nad 30 mil. Kč a doba výstavby přesahuje 2 roky. V 79% 

na stavbách probíhaly rizikové práce, převážně práce ve výškách nad 15 m, práce ve výkopu 

nad 5 m nebo montážní práce. Dále šlo o stavby, kde se na realizaci podílelo 2-10 zhotovitelů 

a bylo nutno řešit souběh prováděných prací. V 77% byl zpracován plán BOZP a na 71 

stavbách byl určen koordinátor BOZP pro realizaci. Kontrolní dny BOZP na stavbách 

probíhaly nejčastěji 1x za 14 dní. 

V 66% byl zpracován evakuační plán. Přibližně na 1/3 zkoumaných staveb byl trvale 

přítomen bezpečnostní technik zhotovitele (OZO v prevenci rizik), u 3/4 staveb byl zpracován 

časový plán a stavebně technologický projekt. Téměř na všech stavbách proběhlo vstupní 

školení BOZP a byly zde trvale používány OOPP. U 79% staveb se řešilo třídění odpadů a u 
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66% staveb se vyskytl nebezpečný odpad. V 11% pak na stavbě došlo ke vzniku mimořádné 

události. 

 

Graf 2 – Rozčlenění zkoumaného vzorku 86 staveb [9] 

 

 

Graf 3 – Umístění staveb podle lokality [9] 
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Graf 4 – Rizikové práce prováděné na stavbě [9] 

 

 

Graf 5 – Počet zhotovitelů na stavbě [9] 
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Graf 6 – Určení koordinátora BOZP na staveništi [9] 

 

 

Graf 7 – Četnost kontrolních dnů BOZP [9] 
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Graf 8 – Přítomnost bezpečnostního technika na staveništi [9] 

Závěr: 

Při vyhodnocení dotazníku se ukázalo, že na 37 stavbách byla trvale přítomna OZO 

v prevenci rizik (dříve nazývaná bezpečnostní technik), jehož pracovní náplň je však odlišná 

od činnosti koordinátora BOZP. Přesto, že šlo o stavby většího rozsahu, kde bylo ve všech 

případech více zhotovitelů, tak na 15 stavbách z 86 nebyl určen koordinátor BOZP. U 79% 

staveb probíhaly rizikové práce a v 11% došlo na stavbě ke vzniku mimořádné události. Plán 

BOZP byl zpracován pouze v 77%. Prokázalo se, že nejčastější rizikové práce na stavbách 

jsou práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou více než 10 m, práce spojené s montáží a 

demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů a práce ve výkopu o hloubce větší než 

5 m.  

 

6.2 Výzkum na stavbách pozemního stavitelství 

Dalším krokem bylo vyhledávání a ověření nejčastěji opakujících se závad a přestupků 

v oblasti bezpečnosti práce, jejich vyhodnocení a porovnání se statistikami úrazů a cílem pak 

zajištění prevence u vybraných nejčastěji objevujících se rizikových prací. Vyhodnocení 

nejčastěji objevujících se závad jsem mohla postupně sledovat na třech rozdílných pozemních 

stavbách, na kterých působil koordinátor BOZP a zároveň zde vykonával pravidelné kontroly. 

Jednalo se o dvě stavby, kde se pohyboval velký počet pracovníků a byly zde vykonávány 
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práce od zemních prací až po práce ve výšce. Třetí stavba byla zaměřena pouze na zateplení a 

výměnu balkónů u objektu nad 15 m. 

V rámci přípravy pro vyhledávání závad byla nejprve sestavena vzorová tabulka opakujících 

se závad pro 1. stavbu, která se v průběhu jednoho roku postupně doplňovala podle 

vznikajících závad při pravidelných kontrolách BOZP. Tato vzorová tabulka byla následně 

použita při sledování 1. stavby v druhém roce výstavby a také pro 2. sledovanou stavbu. Pro 

3. stavbu pak byla tabulka zredukována dle rozsahu prováděných prací. Zajímala mne 

zejména četnost a vývoj závad opakujících se při realizaci staveb v závislosti na druhu 

prováděných prací. 

Stavba č. 1: Mezinárodní centrum klinického výzkumu a klinických provozů ve Fakultní 

nemocnici u sv. Anny v Brně 

Jednalo se o náročnou stavbu s náročnou technologií. V areálu nemocnice se realizovaly dva 

nové objekty. Šlo o šestipodlažní a sedmipodlažní objekty, na kterých pracovalo průběžně 50 

až 150 pracovníků. Délka výstavby byla 20 měsíců. V době, kdy jsem na stavbu začala 

docházet, byla již téměř dokončena spodní stavba. Proto jsou závady u zemních prací 

zkreslené. V okolí stavby probíhal velký pohyb třetích osob, provoz sanitních vozů a vozidel 

zajišťujících provoz nemocnice. 

 

Tab. 3 – Nejčastější závady v BOZP opakující se na 1. stavbě v prvním roce výstavby 

 

ZÁVADY v BOZP 1. stavba v jednotlivých měsících roku 2011 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

P
rá

ce
 a

 č
in

n
o

st
i 

za
ji

št
ěn

í 

st
av

en
iš

tě
 

oznámení o zahájení prací                         0 

závady na oplocení 16 6 11 1 2     1 1 2 1 1 42 

nedostatečné značení staveniště 1 2 2                   5 

nezajištění staveniště proti vstupu 

3. osob 
                        0 

nedostatečná kontrola pracovníků                         0 

chybná kontrola u vstupu                         0 

v
en

k
o
v

n
í 

p
ra

co
v

iš
tě

 

nerovnosti v komunikaci                         0 

překážky v průchodu staveništěm 10 2 7 9 6 3             37 

nezakrytí nebo nedostatečné zakrytí 

otvorů 
          2   1         3 

ochranná pásma                         0 

špatné skladování materiálu         7 1         1   9 

špatné skladování suti                         0 

špatné osvětlení 

staveniště/pracoviště 
        1       2 1     4 

závady na elektroinstalaci 1   3   1               5 

nezajištěný přístup k rozvaděči       1 1 1   1         4 

nekvalitní třídění odpadu     1                   1 

ohrožení visícími rampouchy                         0 
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st
ro

je
 nebezpečná manipulace                         0 

použití poškozených prodluž. 

vodičů 
    1                   1 

nebezpečně umístěný kabel 3   1                   4 
ze

m
n

í 
p

rá
ce

 
nedostatečné pažení při výkopu                         0 

pohyb osob na hraně stavební jámy                         0 

nezabezpečeny hrany výkopu                         0 

nezabezpečeny přechody překopů                         0 

nepovolené kopání v ochranném 

pásmu 
                        0 

OOPP         1               1 

žebřík                         0 

 p
rá

ce
 v

e 
v

ý
šk

ác
h

 

nezabezpečení hran proti pádu 8 7 5 5 9 5 1 2         42 

nezabezpečení otvoru proti pádu 2 1   3 4 3   1         14 

nestabilní konstrukce   3 3 1 3   2           12 

nedostatečné zábradlí       3 3 1 2   4 1     14 

nebezpečný přístupu k žebříku 1 1 1 1                 4 

chybné osazení žebříku 5 3 4   3 1   1         17 

závady na lešení     1 2 4 4 1     2     14 

nepoužití OOPP (chybné použití) 1 3 2 3 2 5 2   1 2 2 1 24 

poškozené OOPP                         0 

nezabezpečený ohrožený prostor 

pod místem práce 
      1   2 1       1   5 

pobyt osob na pojízdném lešení při 

jeho přesunu 
            1     1     2 

m
o

n
tá

žn
í 

p
rá

ce
 

pobyt osob na pojízdném lešení při 

jeho přesunu  
  

 
                    0 

vázací prostředky - neuklizené  1           1 

vázací prostředky - poškozené     1                   1 

chybné zavěšení břemene na jeřábu     1                   1 

pohyb pod zavěšeným břemenem         1         1     2 

vazači                          0 

ochrana výztuží proti nabodnutí     3 1 1               5 

n
eb

ez
p

eč
n

é 
lá

tk
y

 nezajištění proti odlétání materiálu 

(torkrety) 
2 1                     3 

nebezpečná svařovací souprava 4 2           6 

nesprávné skladování 

nebezpečných látek 
                        0 

nedostatečné značení 1   1                   2 

nezajištěné ochranné pásmo                         0 

o
b

ec
n

é 

používání neschválených OOPP           1           1 2 

nepoužívání OOPP              

nepořádek na staveništi    4 7 4 1 1 1 2 2 2 24 

vykonávání potřeby mimo WC              0 

porušení parkování              

nezajištěný bezpečný pohyb po 

pracovišti 
            0 

nebezpečný způsob ukládání 

materiálu 
            0 

hořlavý materiál v blízkosti topidel             0 

ukládání hořlavých odpadů             0 

překážky při provádění prací 6 3 3 1   1             14 

porušení pracovní kázně-kouření na 

pracovišti 
        1 1 1     8 2   13 

pohyb mimo vymezené 

komunikace 
        1   3       1   5 
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porušení pracovní kázně-jízda na 

červenou 
2                       2 

porušení pracovní kázně-pozitivní 

dechová zkouška 
            2     1 1   4 

couvání bez navádění 2       1 1             4 

  
 Počet závad v měsíci (celkem) 65 35 51 36 59 36 17 8 9 21 11 5 353 

 

Tab. 4 – Nejčastější závady v BOZP opakující se na 1. stavbě v druhém roce výstavby 

 

ZÁVADY v BOZP 1. stavba v jednotlivých měsících roku 2012 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

P
rá

ce
 a

 č
in

n
o

st
i 

za
ji

št
ěn

í 

st
av

en
iš

tě
 

oznámení o zahájení prací             0 

závady na oplocení 2 5 2 2  1 2 2     16 

nedostatečné značení staveniště             0 

nezajištění staveniště proti vstupu 3. 

osob 
            0 

nedostatečná kontrola pracovníků    1         1 

chybná kontrola u vstupu             0 

v
en

k
o
v

n
í 

p
ra

co
v

iš
tě

 

nerovnosti v komunikaci     4  1      5 

překážky v průchodu staveništěm    3         3 

nezakrytí (nedostatečné zajištění) 

otvorů 
    1        1 

ochranná pásma             0 

špatné skladování materiálu   1    3 4     8 

špatné skladování suti             0 

špatné osvětlení 

staveniště/pracoviště 
 2  1         3 

závady na elektroinstalaci 3   1         4 

nezajištěný přístup k rozvaděči  1  1 2 2 2 1     9 

nekvalitní třídění odpadu             0 

ohrožení visícími rampouchy             0 

st
ro

je
 

nebezpečná manipulace             0 

použití poškozených prodluž. 

vodičů 
            0 

nebezpečně umístěný kabel             0 

nedostatečně zabezpečená svařovací 

souprava 
 1           1 

 p
rá

ce
 v

e 
v

ý
šk

ác
h

 

nezabezpečení hran proti pádu 3 1   1 1       6 

nezabezpečení otvoru proti pádu 2  1  1  1      5 

nestabilní konstrukce    1         1 

nedostatečné zábradlí 3 1  1         5 

nezajištění bezpečného přístupu k 

žebříku 
            0 

chybné osazení žebříku      1       1 

používání poškozených žebříků 1            1 

závady na lešení             0 

nepoužití nebo chybné použití 

OOPP 
  1 1 1        3 

pohyb osob mimo vytvořené trasy     1        1 

poškozené OOPP             0 

nezabezpečený ohrožený prostor 

pod místem práce 
1            1 

pobyt osob na pojízdném lešení při 

jeho přesunu 
            0 
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m
o

n
tá

žn
í 

p
rá

ce
 

pobyt osob na pojízdném lešení při 

jeho přesunu 
            0 

vázací prostředky - neuklizené             0 

vázací prostředky - poškozené             0 

chybné zavěšení břemene na jeřábu             0 

pohyb pod zavěšeným břemenem      1       1 

vazači              0 

ochrana výztuží proti nabodnutí             0 

n
eb

ez
p

eč
n

é 
lá

tk
y

 nezajištění proti odlétání materiálu 

(torkrety) 
            0 

nebezpečná svařovací souprava             0 

nesprávné skladování nebezpečných 

látek 
1            1 

nedostatečné značení             0 

nezajištěné ochranné pásmo      1       1 

o
b

ec
n

é 

nedostatečná průchodnost únik. cest 2 4 6  1 3       16 

používání neschválených OOPP        6     6 

nepoužívání OOPP 3    1 3 3      10 

nepořádek na staveništi 4 5 5 5 4 1 4 3     31 

překážky při provádění prací             0 

porušení pracovní kázně-kouření na 

pracovišti 
1  1 1 3   1     7 

pohyb mimo vymezené komunikace             0 

porušení pracovní kázně-jízda na 

červenou 
            0 

porušení pracovní kázně-pozitivní 

dechová zkouška 
  1     2     3 

vykonávání potřeby mimo 

vyhrazená místa 
   1         1 

couvání bez navádění             0 

porušení parkování             0 

nezajištěný bezpečný pohyb po 

pracovišti 
    2 2       4 

nebezpečný způsob ukládání 

materiálu 
 2      1     3 

hořlavý materiál v blízkosti topidel  1           1 

ukládání hořlavých odpadů  1 3  1        5 

∑ Počet závad v měsíci (celkem) 26 24 21 19 23 16 16 20     165 

 

Porovnáme-li tabulku 1 a 2, můžeme zde sledovat zásadní posun v druhu opakujících se 

závad, který souvisí s druhem vykonávaných prací. V prvním roce výstavby se realizovala 

hrubá stavba a rizika tudíž souvisela zejména s prováděním prací ve výškách. 

V druhém roce výstavby se změnil druh vykonávaných prací převážně na práce vnitřní a 

dokončovací. S tím souvisí vyšší počet pracovníků pohybujících se na staveništi a z hlediska 

bezpečnosti mezi rizikové činnosti patřily převážně špatné skladování materiálu, nepořádek 

na staveništi, nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) apod. 

Na této stavbě byly zohledňovány požadavky nemocnice na trvalé zachování provozu bez 

jakýchkoliv omezení, což mělo vliv především na dopravní trasy pro zásobování stavby, které 
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se v průběhu stavby několikrát měnily, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob v areálu 

nemocnice. 

 

Stavba č. 2: Centrum dopravního výzkumu 

Jednalo se o středně náročnou stavbu. Přístavba čtyřpodlažního podsklepeného objektu 

k objektu stávajícímu trvala 10 měsíců. Na stavbě pracovalo průběžně 15 až 40 pracovníků.  

Tab. 5 – Nejčastější závady v BOZP opakující se na 2. stavbě 

 

ZÁVADY v BOZP 2. stavba v jednotlivých měsících roku 2012 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

P
rá

ce
 a

 č
in

n
o

st
i 

za
ji

št
ěn

í 

st
av

en
iš

tě
 

oznámení o zahájení prací             0 

závady na oplocení   3  1 3   1  1  9 

nedostatečné značení staveniště   1        1  2 

nezajištění staveniště proti vstupu 3. 

osob 
          1  1 

nedostatečná kontrola pracovníků             0 

chybná kontrola u vstupu     1        1 

v
en

k
o
v

n
í 

p
ra

co
v

iš
tě

 

nerovnosti v komunikaci             0 

překážky v průchodu staveništěm      1       1 

nezakrytí/ nezajištění otvorů     1  1      2 

ochranná pásma             0 

špatné skladování materiálu     1 1 1      3 

špatné skladování suti             0 

špatné osvětlení staveniště 

/pracoviště 
            0 

závady na elektroinstalaci     1     1 1  3 

nezajištěný přístup k rozvaděči             0 

nekvalitní třídění odpadu             0 

ohrožení visícími rampouchy             0 

st
ro

je
 

nebezpečná manipulace       1   1 1 2 5 

použití poškozených prodlužovacích 

vodičů 
    2  1  1 1  1 6 

nebezpečně umístěný kabel       1  1    2 

nedostatečně zabezpečená svařovací 

souprava 
           1 1 

ze
m

n
í 

p
rá

ce
 

nedostatečné pažení při výkopu           1  1 

pohyb osob na hraně stavební jámy           1  1 

nezabezpečeny hrany výkopu   1        1 1 3 

nezabezpečeny přechody překopů             0 

nepovolené kopání v ochran. pásmu             0 

OOPP    1         1 

žebřík    1         1 

 p
rá

ce
 v

e 
v

ý
šk

ác
h

 nezabezpečení hran proti pádu     2 2 3  2    9 

nezabezpečení otvoru proti pádu    1 2 1  1     5 

nestabilní konstrukce       1   2   3 

nedostatečné zábradlí     1 1 1   1 1  5 

nezajištění bezpečného přístupu k 

žebříku 
    1        1 

chybné osazení žebříku     1 1  1     3 

používání poškozených žebříků             0 
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závady na lešení      1  1  2   4 

nepoužití / chybné použití OOPP     1 2 2 3 1 1   10 

pohyb osob mimo vytvořené trasy      1       1 

poškozené OOPP             0 

nezabezpečený ohrožený prostor 

pod místem práce 
     2 1  1    4 

pobyt osob na pojízdném lešení při 

jeho přesunu 
   1         1 

m
o

n
tá

žn
í 

p
rá

ce
 

pobyt osob na pojízdném lešení při 

jeho přesunu 
            0 

vázací prostředky - neuklizené          1   1 

vázací prostředky - poškozené          1   1 

chybné zavěšení břemene na jeřábu   1          1 

pohyb pod zavěšeným břemenem    1         1 

vazači    1          1 

ochrana výztuží proti nabodnutí    2         2 

n
eb

ez
p

eč
n

é 

lá
tk

y
 

nezajištění proti odlétání materiálu              0 

nebezpečná svařovací souprava            1 1 

nesprávné skladování nebezpečných 

látek 
            0 

nedostatečné značení             0 

nezajištěné ochranné pásmo             0 

o
b

ec
n

é 

neprůchodnost únikových cest             0 

používání neschválených OOPP             0 

nepoužívání OOPP   1 2 1 2    1 1  8 

nepořádek na staveništi    1 2 1 1 2 2  1  10 

doplnit technologické postupy    1      1   2 

překážky při provádění prací             0 

porušení pracovní kázně-kouření na 

pracovišti 
        1  1  2 

pohyb mimo vymezené komunikace             0 

porušení pracovní kázně-jízda na 

červenou 
            0 

porušení pracovní kázně-pozitivní 

dechová zkouška 
            0 

výkon potřeby mimo WC   1          1 

couvání bez navádění             0 

nezajištěný bezpečný pohyb po 

pracovišti 
        1  2  3 

nebezpečný způsob ukládání 

materiálu 
    1 1 1    1 1 5 

∑ Počet závad v měsíci (celkem)   9 11 19 20 15 8 11 13 15 7 128 

 

Na druhé stavbě vidíme, že největší množství opakujících se závad se týká jak činností, které 

souvisí s výkonem práce ve výškách, tak s nedostatečným používáním OOPP a špatným 

skladováním materiálu. Časté závady v BOZP se objevují také v oplocení, v používání 

nekvalitního nářadí a hlavně v používání poškozených nebo nevhodných kabelů. 

 

Stavba č. 3: Údržba objektu bytového domu 

Třetí stavba řešila zateplení a výměnu balkónů na objektu výšky nad 15 m. Pracovalo na ní 

průběžně 5-8 pracovníků po dobu tří měsíců.  
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Tab. 6 – Nejčastější závady v BOZP opakující se na 3. stavbě 

  ZÁVADY v BOZP 3. stavba v jednotlivých měsících roku 2012 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

P
rá

ce
 a

 č
in

n
o

st
i 

za
ji

št
ěn

í 

st
av

en
iš

tě
 oznámení o zahájení prací             0 

závady na oplocení         3 2 2  7 

nedostatečné značení staveniště         1    1 

nezajištění staveniště proti vstupu 

3. osob 
        2  1  3 

 p
rá

ce
 v

e 
v

ý
šk

ác
h

 

nezabezpečení hran proti pádu         2 2 1  5 

nezabezpečení otvoru proti pádu             0 

nestabilní konstrukce             0 

nedostatečné zábradlí             0 

nezajištění bezpečného přístupu k 

žebříku 
         1   1 

chybné osazení žebříku             0 

závady na lešení         2 1 1  4 

nedostatečné zastřešení nad 

vstupem 
        3 3 2  8 

okopové zarážky         4 4 4  12 

nepoužití nebo chybné použití 

OOPP 
        1 1 1  3 

poškozené OOPP             0 

nezabezpečený ohrožený prostor 

pod místem práce 
        2  1  3 

školení o práci ve výškách         1    1 

pobyt osob na pojízdném lešení při 

jeho přesunu 
            0 

m
o

n
tá

žn
í 

p
rá

ce
 

vázací prostředky - neuklizené             0 

vázací prostředky - poškozené          1   1 

chybné zavěšení břemene na jeřábu             0 

pohyb pod zavěšeným břemenem         1  1  2 

vazači              0 

o
b

ec
n

é 

používání neschválených OOPP             0 

HMG prací         3    3 

nepořádek na staveništi         1    1 

překážky při provádění prací          1   1 

∑ Počet závad v měsíci (celkem)         26 16 14  56 

 

Z opakujících se závad na třetí stavbě je patrné, že zateplení objektu a výměna balkónů jsou 

pracovní činnosti, které jsou jednoznačně spojené s rizikem práce ve výškách. Objevuje se 

zde i další riziko, které souvisí s ochranou tzv. třetích osob, a tím je bezpečné zajištění vstupu 

do objektu a zabezpečení ochranného pásma pod místem práce podle výšky, ve které jsou 

práce realizovány. 

Závěr: 

Z provedeného průzkumu na třech pozemních stavbách se ukázalo, že největší množství 

opakujících se závad se týká práce ve výškách. Můžeme tedy konstatovat, že práce ve 

výškách jsou z hlediska možné úrazovosti při výstavbě objektů pozemního stavitelství 
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nejrizikovější činností. Jako nejzávažnější se opakovaně objevovalo nedostatečné zajištění 

na hraně pádu, chybné nebo nedostatečné používání ochranných prostředků proti pádu 

a práce spojené s používáním dočasných stavebních konstrukcí. U dočasných stavebních 

konstrukcí se většinou nedodržují pokyny stanovené výrobcem a běžné jsou také úpravy 

dočasných stavebních konstrukcí, které nepokrývá návod výrobce. 

Zásadním nedostatkem opakujícím se na všech třech stavbách je samotné zajištění 

staveniště proti vstupu nepovolaných osob, nedostatky na oplocení a označení staveniště a 

překážky v průchodu staveništěm. Mezi opakující se závady patří i používání nedostatečně 

zajištěné konstrukce nebo konstrukce, která nedostatečně zajišťuje ochranu třetích osob. Dále 

také nepořádek na staveništi, nesprávné skladování materiálu a používání nevhodných nebo 

poškozených vodičů. Výsledky statistiky zemních prací jsou zkreslené, protože na první 

stavbě byly zemní práce již hotovy. Zjištěné závady na sledovaných pozemních stavbách jsem 

zpracovala formou grafu.  

 

Graf 9 – Závady na pozemních stavbách podle druhu prováděných prací  

 

6.3 Výzkum na stavbách liniových  

Na liniových stavbách jsem v průběhu dvou let sledovala opakující se závady na třech 

stavbách. Dvě byly zaměřeny na výstavbu sítí, třetí na rekonstrukci mostu. Na všech těchto 

stavbách jsem vykonávala činnost koordinátora BOZP. 

74
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Nejčastější závady na sledovaných 

pozemních stavbách

Zabezpečení staveniště

Práce ve výškách
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Nepoužívání OOPP
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První liniová stavba s názvem Obec Rozstání – ČOV a stoková síť byla realizována 

v období 4.9.2014 – 18.8.2015. Stavba byla realizována v obci i v okrajových částech obce, 

takže zabezpečení stavby bylo řešeno jak oplocením, tak i zábranami.  

Tab. 7 – Nejčastější závady v BOZP opakující se na 1. liniové  stavbě 

ZÁVADY v BOZP 1. stavba v jednotlivých měsících roku 2014 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Σ 

P
rá

ce
 a

 č
in

n
o

st
i 

za
ji

št
ěn

í 

st
a

v
en

iš
tě

 

závady na oplocení/ohrazení 4 2 2 1 3 1 4 3 4 2 2 1 29 

nedostatečné značení 

staveniště 
4 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 11 

nezajištění staveniště proti 

vstupu 3. osob 
4 4 2 0 0 3 4 3 3 1 0 0 24 

nepořádek na staveništi 3 1 2 2 1 1 3 3 2 4 1 1 24 

ze
m

n
í 

p
rá

ce
 

nedostatečné pažení výkopu 2 4 4 2 1 3 2 2 2 1 0 0 23 

zatěžování hrany výkopu 1 0 3 2 0 0 2 2 1 0 0 0 11 

chybějící nebo nebezpečné 

přechody přes výkop 
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

nezabezpečené sítě ve 

výkopu 
0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 

pohyb osob na hraně 

stavební jámy 
0 1 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 9 

nevhodné/poškozené 

žebříky 
2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 8 

nepoužívání OOPP 3 2 4 3 1 1 4 0 2 2 2 1 25 

st
ro

je
 

nebezpečná manipulace 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 6 

nepoužívání OOPP v ochr. 

pásmu stroje 
3 2 4 1 0 1 2 0 0 1 0 0 14 

použití poškozených 

prodluž. vodičů 
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

ohrožení okolí stavby 

pohybem strojů 
0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 8 

v
en

k
o

v
n

í 
p

ra
co

v
iš

tě
 

nerovnosti v komunikaci 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

překážky v průchodu 

staveništěm 
0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 

nezakrytí/nedost. zajištění 

otvorů 
0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 7 

špatné skladování materiálu 2 3 3 0 0 1 0 0 1 2 0 1 13 

nekvalitní třídění odpadu 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 

nedostatečné osvětlení 

staveniště (pracoviště) 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

závady na elektroinstalaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nezajištěný přístup k 

rozvaděči 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

m
o

n
tá

žn
í 

p
rá

ce
 

vázací prostředky – 

neuklizené x poškozené 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

chybné zavěšení břemene na 

jeřábu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pohyb pod zavěšeným 

břemenem 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

neproškolení vazači x 

neoznačení 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Σ Počet závad v měsíci 

(celkem) 
29 23 31 14 15 21 33 23 25 20 7 4 245 
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Z tabulky závad na 1. liniové stavbě je zřejmé, že zde převládají rizika související 

s nekvalitním oplocením a zabezpečením staveniště proti vstupu nepovolaných tzv. třetích 

osob, nedostatečným pažením výkopů, nepoužíváním OOPP a nepořádkem na staveništi. 

Druhá liniová stavba s názvem Ivančice, ul. Kounická aj. Vrby, obnova vodovodu a 

kanalizace byla realizována v období 2. 10. 2014 – 19. 2. 2015. V okolí stavby probíhal 

pohyb osob a vozidel. V některých částech stavby musel být průjezd vozidel zcela vyloučen. 

Tab. 8 – Nejčastější závady v BOZP opakující se na 2. liniové stavbě 

ZÁVADY v BOZP 2. stavba v jednotlivých měsících roku 2014-2015 

10 11 12 1 2      Σ 

P
rá

ce
 a

 č
in

n
o

st
i 

za
ji

št
ěn

í 

st
a

v
en

iš
tě

 závady na oplocení/ohrazení 3 2 2 4 3      14 

nedostatečné značení staveniště 2 1 0 0 0      3 

nezajištění staveniště proti vstupu 

3. osob 
2 2 0 1 1      6 

nepořádek na staveništi 2 0 3 1 0      6 

ze
m

n
í 

p
rá

ce
 

nedostatečné pažení výkopu 3 2 3 2 1      11 

zatěžování hrany výkopu 2 2 2 1 0      7 

chybějící nebo nebezpečné 

přechody přes výkop 
0 2 4 2 0      8 

nezabezpečené sítě ve výkopu 0 1 0 0 0      1 

pohyb osob na hraně staveb. jámy 0 1 1 0 0      2 

nevhodné/poškozené žebříky 0 2 0 1 0      3 

nepoužívání OOPP 2 2 1 0 0      5 

st
ro

je
 

nebezpečná manipulace 0 1 0 0 0      1 

nepoužívání OOPP v ochranném 

pásmu stroje 
1 2 1 1 0      5 

použití poškozených prodluž. 

vodičů 
0 0 0 0 0      0 

ohrožení okolí stavby pohybem 

strojů 
0 2 0 1 0      3 

v
en

k
o

v
n

í 
p

ra
co

v
iš

tě
 nerovnosti v komunikaci 0 0 0 0 0      0 

překážky v průchodu staveništěm 0 0 0 0 0      0 

nezakrytí/nedost. zajištění otvorů 0 1 0 1 0      2 

špatné skladování materiálu 0 0 0 0 0      0 

nekvalitní třídění odpadu 0 0 0 0 0      0 

nedostatečné osvětlení staveniště 

(pracoviště) 
0 0 0 0 0      0 

závady na elektroinstalaci 0 0 0 0 0      0 

nezajištěný přístup k rozvaděči 0 0 0 0 0      0 

m
o

n
tá

žn
í 

p
rá

ce
 

vázací prostředky – neuklizené x 

poškozené 
0 1 0 0 0      1 

chybné zavěšení břemene na 

jeřábu 
0 0 0 0 0      0 

pohyb pod zavěšeným břemenem 0 0 0 0 0      0 

neproškolení vazači x neoznačení 0 0 0 0 0      0 

 Σ Počet závad v měsíci (celkem) 17 24 17 15 5      78 
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Z tabulky závad na 2. liniové stavbě vidíme, že se znovu objevují nedostatky v oplocení, 

především v zabezpečení staveniště proti vstupu třetích osob. Dále v nedostatečném zapažení 

stěn výkopu a zatěžování smykového klínu zeminy. 

Třetí liniovou stavbou byla zvolena obnova mostu přes potok Havírna. Stavba se jmenovala 

I/43 most v km 0,803 přes potok Havírna ev. č. 43-037 a realizovala se v období 14. 6. 

2015 – 14. 12. 2015. V okolí stavby probíhal velký provoz vozidel, který byl řízen světelným 

signalizačním zařízením. Pro průchod osob kolem stavby byla zbudovaná přechodová lávka 

přes potok a pohyb osob byl odkloněn mimo vlastní stavbu. Problémem zde bylo zásobování 

materiálem a malý skladovací prostor na staveništi. 

Tab. 9 – Nejčastější závady v BOZP opakující se na 3. liniové stavbě 

ZÁVADY v BOZP 3. stavba v jednotlivých měsících roku 2015 

6 7 8 9 10 11 12    Σ 

P
rá

ce
 a

 č
in

n
o

st
i 

za
ji

št
ěn

í 

st
a

v
en

iš
tě

 závady na oplocení/ohrazení 2 0 0 0 0 0 0    2 

nedostatečné značení staveniště 0 1 0 0 0 0 0    1 

nezajištění staveniště proti 

vstupu 3. osob 
1 0 0 0 0 0 0    1 

nepořádek na staveništi 1 2 4 1 2 1 1    12 

ze
m

n
í 

p
rá

ce
 

nedostatečné pažení výkopu 0 1 0 0 0 0 0    1 

zatěžování hrany výkopu 0 2 2 1 1 0 0    6 

chybějící nebo nebezpečné 

přechody přes výkop 
0 0 0 0 0 0 0    0 

nezabezpečené sítě ve výkopu 0 0 0 0 0 0 0    0 

pohyb osob na hraně stavební 

jámy 
0 2 2 4 0 0 0    8 

nevhodné/poškozené žebříky 0 0 0 2 1 0 0    3 

nepoužívání OOPP 1 0 2 1 0 1 0    5 

st
ro

je
 

nebezpečná manipulace 0 0 2 2 3 1 0    8 

nepoužívání OOPP v ochranném 

pásmu stroje 
1 1 0 2 1 0 1    6 

použití poškozených prodluž. 

vodičů 
0 0 0 1 0 0 0    1 

ohrožení okolí stavby pohybem 

strojů 
2 1 2 0 0 1 1    7 

v
en

k
o

v
n

í 
p

ra
co

v
iš

tě
 nerovnosti v komunikaci 0 0 0 0 0 0 0    0 

překážky v průchodu staveništěm 0 0 1 1 0 0 1    3 

nezakrytí/nedostatečné zajištění 

otvorů 
0 0 0 0 0 0 0    0 

špatné skladování materiálu 2 0 1 0 0 0 0    3 

nekvalitní třídění odpadu 2 1 0 0 1 0 0    4 

nedostatečné osvětlení staveniště  0 0 0 0 0 0 0    0 

závady na elektroinstalaci 0 0 0 0 0 0 0    0 

nezajištěný přístup k rozvaděči 1 1 0 0 0 0 0    2 

P
rá

ce
 v

e 

v
ý

šk
á

ch
 

nezabezpečení hran proti pádu 0 0 0 1 2 1 0    4 

nezabezpečení otvoru proti pádu 0 0 0 0 0 0 0    0 

nestabilní konstrukce 0 0 0 0 2 0 0    0 

nedostatečné zábradlí 0 0 0 1 2 1 0    4 

nebezpečný přístupu k žebříku 0 0 0 1 1 0 0    2 

chybné osazení žebříku 0 0 0 1 1 0 0    2 
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používání poškozených žebříků 0 0 0 0 0 0 0    0 

závady na lešení 0 0 0 2 1 0 0    3 

nepoužití nebo chybné použití 

OOPP 
2 3 0 1 1 0 0    7 

pohyb osob mimo vyznačené 

trasy 
0 0 0 0 0 0 0    0 

nezabezpečený ohrožený prostor 

pod místem práce 
0 0 0 1 2 1 0    4 

m
o

n
tá

žn
í 

p
rá

ce
 

vázací prostředky – neuklizené x 

poškozené 
0 0 0 0 0 0 0    0 

chybné zavěšení břemen na jeřáb 0 0 0 0 0 0 0    0 

pohyb pod zavěšeným břemenem 0 0 0 0 0 1 0    1 

neproškolení vazači x neoznačení 0 0 0 0 0 0 0    0 

 Σ Počet závad v měsíci (celkem) 15 15 16 21 21 8 4    100 

Na obnově mostku, tedy na 3. liniové stavbě, je zřejmé, že převládajícím rizikem je 

nepořádek na staveništi, následuje nebezpečná manipulace v blízkosti stroje a zatěžování 

hrany výkopu. Tato porušení souvisí s malým prostorem staveniště a velkým provozem 

v okolí stavby. Riziko způsobené provozem v okolí stavby bylo eliminováno osazením 

světelného signalizačního zařízení a vyloučením pohybu třetích osob. 

Závěr: 

Z provedeného průzkumu se ukázalo, že u liniových staveb se největší množství 

opakujících se závad týká provádění zemních prací a zajištění staveniště proti vstupu 

nepovolaných osob. Mezi další opakující se závady patří nepoužívání OOPP a nedodržování 

pořádku na staveništi. Na základě získaných údajů jsem zpracovala graf nejčastěji opakujících 

se závad na sledovaných liniových stavbách.  

U všech tří sledovaných liniových staveb bylo nutno řešit bezpečnost při pohybu třetích 

osob v okolí stavby. Z uvedeného průzkumu je zřejmé, že pouze u třetí liniové stavby bylo 

oplocení staveniště více méně v pořádku a osazením světelného signalizačního zařízení byl 

zajištěn bezpečný pohyb v okolí stavby. U prvních dvou staveb převažující závady na 

oplocení signalizují nedostatečnou ochranu třetích osob při pohybu v blízkosti staveb. 

Závěrem lze říci, že jednoznačně jako nejrizikovější z pohledu ochrany pracovníků i 

třetích osob vychází u liniových staveb právě zabezpečení staveniště. 
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Graf 10 – Závady na liniových stavbách podle druhu prováděných prací  

 

6.4 Statistika úrazovosti vycházející z podkladů SÚIP 

Snažila jsem se o ucelené vyhodnocení statistik úrazovosti v letech 2010 – 2015. Vycházela 

jsem z informací, které mi pro zpracování statistiky poskytl SÚIP a Policie ČR. Z provedené 

statistiky je zejména z grafu 12 patrné, že nejvíce smrtelných úrazů ve stavebnictví je 

způsobeno pádem z výšky s výjimkou roku 2014, kde bylo nejvíce smrtelných úrazů ve 

výkopech. Práce ve výškách stejně jako práce ve výkopech řadíme podle přílohy č. 5 NV 

591/2006 Sb. od určitých výšek/hloubek mezi rizikové práce. Množství pracovních úrazů 

vznikajících při práci ve výškách je ovlivněno nesprávnou volbou zajištění pracovníka a 

hrany pádu, chybným vyhodnocením rizikových faktorů a zejména podceněním nutné 

ochrany samotnými pracovníky. U výkopových prací jako nejzásadnější věc, která se 

podceňuje, je samotná hloubka výkopu. Jde především o výkopy v hloubkách mezi 1,5 m až 

2,5 m, kde se argumentuje tím, že to ještě není tak velká hloubka a budeme tam pracovat jen 

krátce, tak přece nebudeme dělat složitou pažící konstrukci, která stojí spoustu peněz. Dalšími 

rizikovými faktory je voda ve výkopech a možnost úniku plynů, výbuch apod. 

Z níže uvedených údajů v tabulkách 11 a 12 je evidentní, že úrazovost ve stavebnictví je 

opravdu vysoká. Závažné úrazy ve stavebnictví tvoří 10-15% ze všech pracovních úrazů a 

smrtelné úrazy 20-25%.  
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Tab. 10 – Pracovní úrazy evidované SÚIP v ČR v letech 2005 - 2016 

Rok Smrtelné Závažné Ostatní Celkem 

2005 169 1 114 66 409 67 692 

2006 156 1 087 66 824 68 067 

2007 192 1 101 63 694 64 987 

2008 192 1 087 60 030 61 309 

2009 128   870 41 901 42 899 

2010 137   936 43 039 44 112 

2011 139 1 505 40 278 41 922 

2012 105 1 473 39 112 40 690 

2013 109 1 383 38 723 40 215 

2014 106 1 417 40 248 41 771 

2015  122 1 299 40 020 41 441 

2016 103 1 307 43 251 44 661 

 

Tab. 11 – Pracovní úrazy ve stavebnictví v ČR v letech 2007 - 2015 

Rok Smrtelné Závažné Ostatní  Celkem 

2007 36 156 3 079 3 271 

2008 44 160 2 766 2 970 

2009 29 167 2 313 2 509 

2010 30 143 3 522 3 695 

2011 27 248 3 061 3 336 

2012 21 221 2 807 3 049 

2013 19 208 2 647 2 874 

2014 28 188 2 540 2 756 

2015  27 148 1 869 2 044 

V grafu 11 jsem podle tabulky 12 vedle sebe umístila křivku smrtelných a závažných úrazů ve 

stavebnictví v letech 2007-2015. Z grafu je názorně vidět, jak se v roce 2008 výrazně zvýšilo 

množství smrtelných úrazů, ale poměrně nízké bylo množství závažných úrazů. Naopak 

v roce 2011 závažné úrazy ve stavebnictví prudce narostly, ale smrtelných úrazů bylo 

podstatně méně. Výrazný pokles úrazovosti, zejména smrtelných úrazů, ve stavebnictví 

v letech 2012 a 2013, který je patrný z grafu 11, je způsobený poklesem stavební výroby 

v těchto letech.  
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Graf 11 – Pracovní úrazy ve stavebnictví v ČR v letech 2007 - 2015 

V grafu 12 jsem vedle sebe umístila práce, které podle statistik SÚIP byly nejčastější příčinou 

smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v letech 2010-2015. V jednotlivých letech se v 

„prvenství“ střídají úmrtí způsobená pádem z výšky a zavalením ve výkopech. Rok 2013 je 

výrazný tím, že přestože stavebnictví bylo v útlumu, je zde velké množství smrtelných úrazů 

způsobených pádem z výšky. 

 

Graf 12 – Smrtelné pracovní úrazy ve stavebnictví podle druhu prací 
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V  1. polovině roku 2013 se v ČR objevilo neobvykle velké množství smrtelných úrazů 

způsobených pádem z výšky. Pokusila jsem se o těchto případech získat nějaké informace a 

na jejich základě provést vyhodnocení příčin vzniku úrazů. 

Tab. 12 – Příčiny vzniku smrtelných úrazů v roce 2013 

Datum  Popis úrazu Hlavní pochybení 

10. 1. Pracovník osazoval klempířské prvky na 

komín. Uklouzl, sjel po střešním plášti a 

zřítil se do dvora domu z výšky cca 20m. 

Zaměstnavatel nestanovil způsob zajištění při 

práci ve výšce, neurčil kotvící body pro 

uchycení OOPP a nekontroloval použití OOPP 

jako ochrany proti pádu. 

16. 1. Pracovník se pohyboval po pracovní 

plošině ve výšce cca 7 m a propadl 

nezakrytým otvorem v podlaze pracovní 

plošiny, přestože měl na sobě postroj. 

Pracovník nebyl připoután. Zaměstnavatel 

neurčil kotvící body pro uchycení OOPP a 

nekontroloval použití OOPP jako ochrany 

proti pádu. 

21. 1. Pracovník manipuloval s materiálem 

v blízkosti nezabezpečené výtahové 

šachty, do které následně spadl. 

Zhotovitel, který měl převzaté pracoviště a 

odpovídal za něj, neprovedl zabezpečení 

otvoru výtahové šachty. 

7. 3. Pracovník demontoval trapézovou střešní 

krytinu. Šlápl na uvolněný díl a propadl se 

z výšky 15 m na podlahu. 

Zaměstnavatel nestanovil způsob zajištění při 

práci ve výšce, neurčil kotvící body pro 

uchycení OOPP a nekontroloval použití OOPP 

jako ochrany proti pádu. 

5. 4. Pracovník obsluhoval výtah, kterým 

rozvážel materiál do jednotlivých podlaží 

stavby. Manipuloval s bezpečnostním 

zámkem výtahových dveří a při jejich 

nenadálém otevření spadl do výtahové 

šachty. 

Postižený prováděl nebezpečné a zakázané 

činnosti. 

5. 4. Pracovník prováděl kontrolu eternitové 

krytiny. Při pohybu po střeše se pod 

postiženým prolomila krytina a on se 

propadl z výšky cca 5m na podlahu. 

Zaměstnavatel nestanovil způsob zajištění při 

práci na střeše. 

Tři ze šesti smrtelných úrazů mají společného jmenovatele a tím je pochybení zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel nevytvořil bezpečné pracoviště tím, že nestanovil způsob zajištění při práci na 

střeše. U zbývajících tří šlo o pochybení pracovníků nedodržením bezpečnostních opatření 

spojených s prací ve výškách. Lidské selhání je často nesprávně považováno za něco, co je 

mimo kontrolu vedoucích pracovníků. Právě zvažování lidského faktoru je velice důležité pro 

řádné řízení rizik na pracovištích. U většiny pracovních úrazů nebo nehod není lidské selhání 

jen jedinou příčinou, ale jednou z mnoha. Hodně úrazů vzniká z důvodu špatně odhadnuté 

míry rizika a spěchu. Příčinu vzniklé události je vždy nutné pojmenovat a z předchozích chyb 

se poučit tak, že budou přijata nezbytná opatření ke sjednání nápravy.  
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Dál jsem se zaměřila na úrazovost v Jihomoravském kraji. Na základě získaných informací od 

policie ČR jsem zpracovala přehled smrtelných a vážných pracovních úrazů řešených 

v Jihomoravském kraji v letech 2010-2015. Důvody úrazů potvrzují dlouhodobou statistiku, 

že nejzávažnější úrazy vznikají při pádu z výšky, zavalení pracovníků ve výkopech a 

nedodržení bezpečnosti při provádění bouracích prací. 

Tab. 13 – Pracovní úrazy ve stavebnictví v JmK v letech 2010-2015 

Rok Smrt. 

úrazy 

 

Důvod smrtelného úrazu Vážné 

úrazy 

Důvod vážného úrazu 

2010 2 1 – sražení při couvání stroje 

1 – porušení předpisů při 

demolici budovy 

1 1 – nedodržení technologického 

postupu, pád štítové zdi na pracovníka 

2011 3 1 – porušení předpisů při 

demolici budovy 

1 – sesuv a zavalení pracovníka 

1 – pád břemene na pracovníka 

6 1 – nedodržení technologického 

postupu, pád části střechy na pracovníka 

1 – sesuv nezajištěného stroje, 

pohmoždění končetiny pracovníka 

2 – zasypání ve výkopu 

2 - nedodržení technolog. postupu, 

sesunutí zdiva na pracovníka 

2012 0 nepozornost při manipulaci 

s materiálem a podcenění 

bezpečnostních opatření  

2 1 - pád nezajištěným schodišťovým 

otvorem 

1 – pád brigádníka do studny 

2013 2 2 – pád pracovníka ze střechy 2 1 - uvolnění trapézových plechů 

z vrátku 

1 - zavalení betonovými obrubníky při 

vykládce vozidla 

2014 0 špatná organizace práce a 

nepoužívání bezpečnostních 

prvků 

6 4 - pád špatně zajištěné obloukové zdi 

při demontáži lešení 

1- zavalení ve výkopu rýhy 

1 - pád z lešení 

2015 2 1 – neodborná manipulace a pád 

štítové zdi 

1 – nezajištěný výkop – pád a 

umrtí náhodné osoby 

3 1 - pád ze střechy, neproškolení z BOZP 

1 - OSVČ při práci s okapem zavadil o 

dráty VN 

1 - pád OSVČ ze střechy 
 

V této tabulce opět vidíme, že asi v polovině případů je pochybení na straně zaměstnavatele, 

protože nevytvořil bezpečné pracoviště. Druhá polovina je zaviněna pracovníky tím, 

že nedodrželi technologický postup prací a také nepozorností.   

Zajímavé je také porovnání úrazovosti ve stavebnictví způsobené vlivem alkoholu. Na grafu 

13 můžeme sledovat nárůst závažných úrazů zaviněných alkoholem v roce 2015. 

V posledních letech se na stavbách potkáváme také s používáním návykových a omamných 

látek. 
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Graf 13 – Úrazy způsobené vlivem alkoholu 

Převládající počet zaměstnaných mužů ve stavebnictví je viditelný v grafu 14, kde je 

vyhodnocena úrazovost mužů a žen. 

   

Graf 14 – Pracovní úrazy ve stavebnictví u mužů a žen v letech 2010-2015 

V grafu 15 vidíme, že pomalu narůstá i podíl OSVČ na úrazovosti ve stavebnictví. To je 

způsobeno tím, že mnohé firmy již nemají tolik stálých/vlastních zaměstnanců, ale najímají si 

pro výkon některých stavebních prací agenturní zaměstnance nebo OSVČ. 
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Graf 15 – Pracovní úrazy ve stavebnictví dle vztahu k zaměstnavateli 

Úrazovost cizích státních občanů jsem zpracovala do grafu 16. Velké množství stavebních 

prací na stavbách v ČR vykonávají právě cizí státní občané zejména ze Slovenska, Ukrajiny a 

Polska. Převážně jsou tito pracovníci zaměstnanci, ale potkáváme se s nimi i jako s OSVČ 

nebo agenturními zaměstnanci.   

   

Graf 16 – Úrazy ve stavebnictví – cizí státní občané 

 

Z grafu 17, který řeší úrazy ve stavebnictví podle věku poškozených, je zřejmé, že práce na 

stavbách v ČR vykonávají převážně pracovníci ve věku 31-60 let.  
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Graf 17 – Úrazy ve stavebnictví podle věku poškozených 

V letech 2010-2015 prováděl SÚIP také kontroly týkající se povinností zadavatelů staveb. 

Jedná se o povinnost určit koordinátora BOZP, zajistit zpracování plánu a zaslat oznámení o 

zahájení prací na místně příslušný OIP. Z grafu 18 vidíme, že nejčastějším a přetrvávajícím 

nedostatkem je neoznámení zahájení prací. Je to způsobeno neznalostí zadavatele, který neví, 

za jakých podmínek je nutno stavbu na OIP ohlašovat. 

 

Graf 18 – Pochybení při kontrole zadavatelů staveb a koordinátorů BOZP 

Tabulka 14 vychází ze zdrojů SÚIP. Řeší přehled pracovních úrazů v roce 2015 podle místa 

vzniku a podle toho, který OIP úraz řešil. Nejvíce ostatních úrazů ve stavebnictví řešil v roce 
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2015 OIP pro Jihomoravský a Zlínský kraj a nejvíc závažných úrazů OIP pro 

Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 

Tab. 14 – Pracovní úrazy v roce 2015 dle OIP  

 

Vysvětlivky: 

OIP 3 Praha (OIP pro hlavní město Prahu) 

OIP 4 Praha (OIP pro Středočeský kraj) 

OIP 5 České Budějovice (OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu) 

OIP 6 Plzeň (OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj) 

OIP 7 Ústí nad Labem (OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj) 

OIP 8 Hradec Králové (OIP pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj) 

OIP 9 Brno (OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj) 

OIP 10 Ostrava (OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj) 

Z tabulky 19 můžeme vyhodnotit podíl stavebnictví na množství úrazů celkem v ČR v roce 

2015: 

smrtelné úrazy 23,48% 

těžké úrazy 12,49% 

ostatní   5,84%.  

Abychom si představili, kolik % činí úrazy ve stavebnictví v porovnání s podílem na hrubém 

domácím produktu (HDP), hledala jsem dostupné informace o HDP v roce 2015. Podle 

Českého statistického úřadu činil HDP v ČR v roce 2015 téměř 4 477 mld. Kč. Podíl hrubé 

přidané hodnoty (HPH) na celé ekonomice byl ve stejném roce 4 031,8 mld. Kč. Zemědělství 

se v roce 2015 na HPH podílelo 95 843 mil. Kč, průmysl 1 308 576 mil. Kč, stavebnictví 227 

201 mil. Kč, obchod 737 166 mil. Kč, informační a komunikační činnost 202 135 mil. Kč, 

peněžnictví a pojišťovnictví 177 269 mil. Kč, nemovitosti 326 719 mil. Kč, vědecká činnost 
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273 341 mil. Kč, veřejná správa 596 649 mil. Kč a ostatní činnost 86 886 mil. Kč26. Na 

základě těchto údajů jsem zpracovala graf podílu jednotlivých odvětví na HPH. 

 

Graf 19 – Podíl jednotlivých odvětví na HPH v roce 2015 

Ač byl rok 2015 pro stavebnictví velmi úspěšným rokem, jeho produkce zdaleka ještě 

nedosáhla úrovně z roku 2008. HDP v roce 2008 činila 3 689 mld. Kč. Na HDP se 

stavebnictví podílelo 536,6 mld. Kč, což je 14,55%27. Vývoj stavební produkce v ČR od roku 

1948 do roku 2017 je pěkně vidět na grafu 20.  

 

Graf 20 – Stavební produkce v letech 1948-2017 [10] 

                                                 
26 Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2015 | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-4-ctvrtleti-2015 
27 Statistika: stavebnictví a související oblasti - 1. část | 12/09 | časopis Stavebnictví | Expodata Brno. Časopis 

stavebnictví | Expodata Brno [online]. Copyright © 2007 [cit. 19.04.2018]. Dostupné 

z: https://www.casopisstavebnictvi.cz/statistika-stavebnictvi-a-souvisejici-oblasti-1-cast_N2929 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-4-ctvrtleti-2015
https://www.casopisstavebnictvi.cz/statistika-stavebnictvi-a-souvisejici-oblasti-1-cast_N2929
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Od roku 1948 až do roku 1988 s dvěma menšími výkyvy probíhal plynulý nárůst stavební 

produkce. V roce1989-1990 došlo k výraznému poklesu. Trvalejší růst nastal až v roce 2000, 

kdy absolutního vrcholu české stavebnictví dosáhlo v roce 2008. Poté opět došlo k poklesu až 

do roku 2014. V současnosti zaznamenáváme znovu mírný nárůst stavební produkce. 

Vrátím se k roku 2015, na kterém jsem ukázala, jak se úrazy ve stavebnictví podílely na 

celkovém množství pracovních úrazů v ČR. Smrtelné úrazy ve stavebnictví se podílí 

23,48% na všech úrazech v ČR. Podíl stavební výroby na celkové produkci HDP je však 

pouze 5,64%, což je čtyřikrát méně. Tímto lze podložit tvrzení, že stavebnictví je jedním 

z nejrizikovějších odvětví, co se týká vzniku smrtelných úrazů. 

Dál jsem ještě zkoumala, zda lze zjistit, jakým procentem se na stavební produkci podílí 

výstavba inženýrských sítí, pozemních staveb a sítí. To jsem našla ve statistikách Českého 

statistického úřadu, kde byla rozebrána struktura stavebních prací podle klasifikace stavebních 

děl28. Z těchto údajů jsem vyhodnotila procentuální podíl na stavební produkci, který činí: 

Inženýrské stavby 33,7% 

Pozemní stavby 47,7% 

Sítě (liniové stavby) 18,6% 

V ČR se tedy staví 2,5 x více pozemních staveb ve srovnání s liniovými stavbami. Z grafu 12 

je patrné, že smrtelné úrazy způsobené pádem z výšky a při provádění zemních pracích jsou 

mimo rok 2010 trvale těmi nejzávažnějšími. Například v roce 2012 a 2014 převládaly 

smrtelné úrazy způsobené zavalením ve výkopech, kdežto v letech 2010, 2013 a 2015 

převládaly smrtelné úrazy způsobené pádem z výšky. Dalo by se říci, že pokud v jednom roce 

vznikne víc úrazů způsobených pádem z výšky, že zaměstnavatelé přijmou potřebná opatření 

jako poučení z chyb, a v následujícím roce převládají smrtelné úrazy způsobené zavalením ve 

výkopech. Protože se nikde neeviduje, kolik smrtelných úrazů vzniklo na liniových stavbách, 

nelze tuto statistiku provést.  

Závěr: 

Vyhodnocením statistických údajů vycházejících z podkladů SÚIP jsem podložila tvrzení, že 

stavebnictví je jedním z nejrizikovějších odvětví, co se týká vzniku smrtelných úrazů. Nejvíce 

je jich způsobeno pádem z výšky a při pracích ve výkopech.   

                                                 
28 České stavebnictví v číslech - 2015 | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/ceske-stavebnictvi-v-cislech-2015 

https://www.czso.cz/csu/czso/ceske-stavebnictvi-v-cislech-2015
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7. VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ 

Ze statistik na sledovaných stavbách vyplynulo, že mezi nejrizikovější práce na pozemních 

stavbách patří práce ve výškách. Ohrožení veřejnosti při provádění prací ve výškách souvisí 

s nedodržením ochranného pásma pod místem práce a nezajištěním bezpečného průchodu 

osob kolem staveniště. K dalším závažným nedostatkům se řadí chyby na zabezpečení 

staveniště, ať už se jedná o nevhodně zvolené zabezpečení nebo nedostatečné zajištění proti 

vstupu nepovolaných osob. Statistika OIP nám jednoznačně na grafu 12 ukazuje, že mezi 

nejrizikovější práce patří vedle prací ve výškách zároveň také provádění zemních a 

výkopových prací.  

U liniových staveb, kde byl výzkum prováděn na vzorku tří staveb, se ukázalo, že největší 

množství opakujících se závad se týká nezajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob a 

nezajištění výkopů při provádění zemních prací. Statistiky OIP u zemních prací nerozlišují, 

kolik smrtelných úrazů se stalo na liniových stavbách a kolik na stavbách pozemních. Na 

liniových stavbách je však větší pravděpodobnost zavalení pracovníků než u plošných výkopů 

pozemních staveb. Také dochází k většímu styku stavebních prací s širokou veřejností. 

Ohrožení třetích osob je tím větší, čím větší je pohyb osob v okolí stavby a narůstá 

s množstvím přechodů a přejezdů, které je nutno v rámci liniové stavby zbudovat. 

Statistiky sledovaných staveb i podklady SÚIP potvrdily teorii, že nejčastějšími příčinami 

úrazů ve stavebnictví jsou střídavě nezajištěné hrany pádu při práci ve výškách a 

nezajištění stěn výkopů proti sesunutí. Na vybraném vzorku sledovaných staveb jsem 

prokázala, že největší ohrožení třetích osob vzniká u pozemních i liniových staveb 

nezajištěním bezpečného průchodu kolem staveniště. Poněvadž tématem mé disertační 

práce je ochrana pracovníků i třetích osob, je způsob zabezpečení staveniště hlavním cílem 

práce a je zpracováno podrobně formou metodické pomůcky ve výstupech práce.  Dílčí cíle 

jsou řešeny ve výsledcích práce. 

V další části vyhodnocení práce jednotlivé rizikové práce rozeberu a zaměřím se především 

na ochranu třetích osob nezúčastněných při stavební výrobě. Z provedeného průzkumu na 

realizovaných stavbách jednoznačně vyplývá, že každá práce je spojena s nějakým rizikem či 

nebezpečím, a ty se mění s tím, jaké technologie byly zvoleny a v jakých podmínkách je 

stavba realizovaná. Na mnohých stavbách se také vyskytují pracovníci ze zahraničí 

s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Tito pracovníci na stavby přinášejí zcela jiné návyky 
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a bezpečnost práce vůbec neřeší. Stavba jako taková je živý vyvíjející se organismus a je 

potřeba na ni operativně reagovat, ale kvalitní příprava před zahájením prací může mnohá 

potencionální rizika vyloučit. Dá se říci, že velký počet úrazů ve stavebnictví je zapříčiněn 

zejména nedostatečnou koordinací prováděných prací, nedostatečnou přípravou staveb a také 

neplněním povinností zhotovitele. 

 

7.1 Práce ve výškách 

Práce ve výškách zahrnují nebezpečí související s prováděním prací na hraně pádu, práce na 

lešení a práce na střeše. Asi nejběžnější porušení předpisů BOZP je nezajištění na hraně pádu 

jak ukazuje obrázek 7. Tímto porušením jsou ohroženi jak pracovníci, tak osoby pohybující se 

pod místem práce.  

 

Obr. 7 – Nezajištěná hrana pádu 

U prací na lešení se objevuje celá řada pochybení od nekompletní konstrukce přes 

odstraňování bezpečnostních prvků v průběhu prací na lešení až po nezajištění bezpečného 

přístupu pod lešením do objektu. Tyto závady ohrožují život a zdraví pracovníků 

provádějících práce na lešení, ale zároveň i osob pohybujících se pod místem práce. Na 

obrázku 8 - fotografii ze stavby prováděné za provozu je vidět nejčastější závady na lešení, 

jimiž je v místě přístupu na lešení otvor > 250 mm a odstranění části zábradlí. Zábradlí si 

pracovníci odstraňují z důvodu přísunu materiálu, ale po manipulaci jej zpět již neosadí. 
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Obr. 8 – Nejčastější závady na lešení 

Dalším pochybením při provádění prací na lešení je nedodržení ochranného pásma pod 

místem práce, včetně nedostatečné délky záchytné stříšky zajišťující bezpečný přístup do 

objektu. Pořízení jedné záchytné stříšky na jeden měsíc vyjde cca na 200,- Kč, což je 

zanedbatelná částka. Dokonalou ochranu proti padajícím předmětům při provádění prací ve 

výškách vedle záchytných stříšek poskytují ochranné sítě. V České republice se systém 

zajišťování staveb pomocí sítí prozatím moc nepoužívá, protože převládá názor, že zajištění 

pomocí sítí je velmi drahé.  

 

Obr. 9 – Záchytné sítě  
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Vezmeme-li v potaz rychlou montáž a snadnou manipulaci, ochranu třetích osob i pracovníků 

stavby, tak zhotovitele není těžké přesvědčit o výhodách tohoto zabezpečení. Navíc několik 

úrovní ochrany proti pádu pomocí sítí umožňuje souběžnou práci i v několika podlažích nad 

sebou. U návrhu konstrukcí je výhodné již v době přípravy vědět jaký druh zajištění proti 

pádu se bude na stavbě používat, neboť v projekční přípravě mohou projektanti do výkresů 

navrhnout i kotevní prvky pro zvolený způsob zajištění. Tento způsob návrhu bezpečnostních 

prvků má nesporné výhody především z hlediska úspor financí. V projekční fázi návrh 

kotevního prvku stojí pár korun, kdežto v době realizace stavby již příprava pro 

uchycení stojí několik set až tisíc korun. 

Z hlediska ohrožení třetích osob jsou z prací ve výškách nejvíce podceňovanými a 

nedostatečně zajištěnými pracemi  rekonstrukce a údržba střech. Ve většině případů se jedná o 

nedostatečně zajištěný prostor pod místem práce, kde se běžně pohybují třetí osoby a hrozí 

zde vysoké riziko úrazu padajícím předmětem. Velmi často pro tyto stavby není nutno 

zpracovávat plán BOZP a v některých případech ani nemusí být určen koordinátor BOZP. 

Tyto stavby často nejsou nijak označeny. Místo pro skladování materiálu zabírá celou šířku 

chodníku a mnohdy zasahuje i do komunikace, kde tato překážka v provozu není žádnými 

bezpečnostními prvky označena. U takovýchto staveb vzniká pro osoby pohybující se v okolí 

stavby riziko ohrožení padajícím břemenem, nechráněného pohybu po komunikaci a riziko 

pádu způsobené překážkami a nepořádkem. 

           

Obr. 10, 11 – Ohrožení veřejnosti v okolí stavby při práci na střeše 
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Také udržovací práce, při kterých hrozí možnost pádu z výšky, nebo do hloubky jsou vždy 

spojeny s rizikem vážného úrazu. Údržbu je nutné často provádět v každém ročním období 

často i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tyto skutečnosti ještě zvyšují riziko, které 

pracovníkům hrozí. Při většině činností spojených s údržbou budov vzniká riziko pádu 

z výšky a tím také ohrožení třetích osob pohybujících se v okolí prací. Je nutné si uvědomit, 

že dodatečná opatření k zajištění bezpečnosti práce na plochách s rizikem pádu po 

dokončení stavby jsou problematická a výrazně dražší než pokud jsou provedena v 

rámci výstavby. 

Řadu opatření k ochraně před pádem v době, kdy nastane nutnost je provádět, nelze ani 

bezpečně provést. Typickým příkladem je nutnost odstranit nadměrné množství sněhu. Pokud 

stavba není provedena tak, aby přístup na střešní konstrukci a bezpečné odstranění sněhu 

umožňovala, nelze ve většině případů tuto činnost bez rizika pádu z výšky provést. Není-li 

řešením systém kolektivní ochrany BOZP (např. ochranné zábradlí), je nutné zajistit 

individuální ochranu pracovníků před pádem. Vhodně navržené kotvící zařízení, nebo 

systém bezpečnostních střešních háků (šikmé střechy) určených pro bezpečný pohyb, je 

možné použít jako bezpečnostní prvek i pro stavební firmy při výstavbě, a tak snížit 

celkové náklady a zvýšit bezpečnost při stavebně montážních pracích. 

Mezi nejčastější důvody, proč je nutné na plochy s rizikem pádu v rámci údržby vstupovat, 

patří: 

 kontrola, revize a obsluha různých zařízení umístěných na střeše (jako např. 

klimatizační jednotky, vzduchotechnika, apod.);  

 kontrola, revize a čištění komínů;  

 údržba fotovoltaických a solárních systémů;  

 péče o světlíky nechráněné proti propadnutí;  

 čištění střešních vpustí;  

 odstranění nadměrného množství sněhu;  

 péče a údržba zeleně střech;  

 provádění oprav a údržbových prací;  

 a řada dalších případů 

Při posuzování jak řešit v projektu BOZP na plochách s rizikem pádu (zpravidla na střeše), je 

nutné brát mimo jiné v úvahu, zejména že: 

 pracovník bude vykonávat různorodé pracovní činnosti;  
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 pracovník může přenášet břemena nebo rozměrné předměty;  

 může nastat náhlá změna povětrnostních podmínek (poryv větru, déšť, námraza 

apod.);  

 zvláště na foliových povlakových krytinách riziko uklouznutí; 

 i mírná nevolnost, nebo slabost může způsobit pád; 

 ne vždy je možné změnit dobu vykonání dané práce;  

 práce mohou v průběhu existence objektu provádět pracovníci různých firem 

Bezpečnostní opatření pro údržbu objektu je nutné řešit už při zpracování projektové 

dokumentace, neboť zajištění bezpečného provádění prací až při vlastní údržbě bývá 

drahé a mnohdy neřešitelné.  

 

7.2 Výkopové práce 

Další vysoce rizikovou prací je provádění výkopů. Riziko při provádění těchto prací spočívá 

v nedostatečně zabezpečeném výkopu a zatěžování smykového klínu zeminy. U všech typů 

zemních prací jsou velmi důležité dostatečné vstupní údaje o místu, kde se práce budou 

vykonávat. Je nutné znát geologické složení zemin a informace o všech podzemních sítích. 

Tady velmi často narážíme na problém, že zejména u liniových staveb je geologický průzkum 

řešený zcela nedostačujícím způsobem a nedostatečná příprava stavby pak vede 

k prodlužování termínu výstavby z důvodu nově vznikajících prací a tím k prodražování 

stavby. Obdobně to platí i u inženýrských sítí, kde zakreslení ve výkresech majitelů těchto sítí 

je pouze orientační a teprve po otevření výkopu se zjišťuje, že výškové uspořádání sítí vůbec 

neodpovídá projektové dokumentaci. Zhotovitel mnohdy musí z důvodů dodržení 

odstupových vzdáleností sítí provádět práce v daleko větších hloubkách, než bylo původně 

plánováno. A přidáme-li k tomu ještě nepříznivé klimatické podmínky jako například 

přívalové deště, máme zde mimořádnou událost, jejímž následkem jsou značné škody a někdy 

i ztráty na lidských životech. Nekvalitní příprava stavby a nedostatečná koordinace BOZP 

byla jednou z příčin havárie mostu ve Vilémově, kde přišli o život čtyři pracovníci. 

Pravděpodobnost vzniku takovýchto mimořádných událostí lze vyloučit nebo alespoň snížit 

vhodnými opatřeními navrženými v projektové dokumentaci a správnou organizací výstavby. 

Na tomto principu je založena metodika řízení rizik. Riziko je definováno jako souběh 

pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a jeho důsledku. Důsledkem je tedy škoda na 

majetku, zdraví nebo životech, ale i škody malého rozsahu, jimiž jsou vícepráce, nedodržení 
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kvality nebo prodloužení výstavby. Zásadním krokem při řízení rizik je předcházet těmto 

situacím a to lze dosáhnout tím, že vytipujeme všechny nežádoucí jevy, které při daném 

procesu výstavby mohou vzniknout, a nadefinujeme podmínky, za kterých k nim může dojít. 

Výsledkem řízení rizik je pak návrh opatření vyjádřený finanční částkou, který zajistí 

odstranění nežádoucího jevu (mimořádné události). U jednoduchých opakujících se procesů 

realizovaných za podobných podmínek jako je např. zdění nebo montáž sádrokartonových 

konstrukcí je poměrně snadné přijmout vhodná opatření. Naopak u zemních prací a zejména u 

liniových staveb je velmi složité vyhledat všechny možné nežádoucí jevy, které mohou nastat, 

a stanovit celkové riziko daného procesu tak, abychom mohli jasně stanovit návrh 

technologických a organizačních opatření. 

V průběhu dvou let jsem se věnovala ověřování nejčastějších závad na liniových stavbách. 

Nejčastěji opakující se závady jsou nedostatečně zajištěné výkopy, nedostatečně a mnohdy 

nevhodně řešené zabezpečení staveniště a přetěžování hrany výkopů. Právě při zkoumání 

zemních prací a liniových staveb jsem získala velké množství informaci o rozdílném přístupu 

k řešení rizik, které s realizací tohoto typu staveb souvisí. Všechny tyto poznatky jsem 

zapracovala do programu software řešící zajištění bezpečnosti na liniových stavbách. Při jeho 

sestavování mne překvapily poznatky o tom, jak vysoké jsou ceny za zabezpečení výkopů 

hlubších než 3 m, za přesuny zastávek, za světelné značení, za řešení zvláštního užívání 

komunikace (ZUK) a zbudování dočasných konstrukcí zajišťujících provoz v dané oblasti.  

 

Obr. 12 – Světelné značení  

Budu-li mluvit o příčině nejčastějších závad u výkopů, znovu se dostávám k tomu, že jde o 

nedostatečnou přípravu staveb, nedostatečnou koordinaci prováděných prací a neplnění 
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povinností zhotovitele. Neřešené závady jsou příčinou mimořádných událostí, jejichž 

následkem je pak vzniklá škoda. Bohužel právě s nedostatečnou přípravou staveb a špatnou 

organizací výstavby a tím pádem se špatným zajištěním konstrukcí jsem se při sledování 

zemních prací setkávala nejčastěji. Nejběžnější argument byl „ vždyť to za chvíli zasypeme“. 

Ale právě tyto chvíle se stávají osudovým okamžikem v mnoha lidských životech, ať už jsou 

to pracovníci, kteří na takovéto stavbě pracují nebo osoby, které se v nesprávnou chvíli 

vyskytují v okolí takovéto stavby. Na fotografii projíždějícího autobusu není vůbec ohrazeno 

staveniště, což může mít za následek havárii autobusu, ohrožení třetích osob jedoucích v 

autobusu a v případě prací ve výkopu i smrt pracovníků stavby. Na druhém snímku je vidět 

nevhodnou volbu zajištění výkopu v místě pohybu osob – přístupu k objektům. 

    

Obr. 13, 14 – Takto by zabezpečení výkopů nemělo vypadat 

Nedostatečně zajištěné výkopy na neosvětlených komunikacích nebo písek podél výkopu se 

nejednou staly osudovými právě nezúčastněným osobám (tzv. třetí osoby), které se pohybují 

v okolí stavby. Jedná se převážně o pády do výkopů zajištěné pouze výstražnou páskou na 

hraně pádu, nebo dokonce o výkopy nezajištěné vůbec. Vážnější následky může mít 

propadnutí/sklouznutí cyklisty nebo motocyklisty pod zábranou. Tady bohužel dopravní 

prostředek bývá zdrojem velmi vážných i smrtelných úrazů. Vhodné volbě zabezpečení 

staveniště se věnuji v metodické pomůcce, která je výstupem mé disertační práce. 

Dalším častým argumentem proč nezajišťovat výkopy je „pažení je moc drahé, ono to udrží“ 

nebo „v projektu nebylo takové drahé zajištění počítáno.“ Tento argument je známkou 

nekvalitního řízení organizace výstavby, kdy finanční zájmy jsou nadřazeny technickému 

řešení a hodnotě lidského života. 
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Úspory na bezpečnosti práce následně vedou ke vzniku mimořádných událostí a tím ke 

zvyšování ceny díla, prodloužení doby výstavby a snížení kvality díla. Většina zadavatelů 

stále ještě jako jediné hodnotící kritérium při výběru zhotovitele posuzuje cenu, ale právě 

nepřiměřeně nízká cena za realizaci díla v důsledku vede k finančním ztrátám souvisejícím 

s nekvalitně provedenou prací, nedodržením termínu výstavby nebo se vznikem mimořádné 

události. To je dokázáno v odstavci 7.4. 

U liniových staveb by se rizikům souvisejícím se zabezpečením velkého úseku stavby dalo 

zabránit používáním bezvýkopové technologie. Bezvýkopové technologie se v ČR používají 

poměrně málo. Jsou zajímavé tím, že se omezí délka výkopu. Vykope se startovací šachta a 

cca po 30-50 m cílová (konečná) šachta. Velikost šachty je závislá na razícím štítu. Touto 

technologií se minimalizuje délka zabezpečení staveniště a množství potřebných přechodů a 

přejezdů. Výhodou je použití v místech s velkým provozem. Nedají se ovšem použít 

v každém terénu. Pro větší průměry je bezvýkopová technologie značně finančně náročná. 

 

7.3 Porovnání pozemní a liniové stavby 

Porovnávat pozemní a liniovou stavbu je poměrně náročné, neboť každá takováto stavba má 

svá specifika, ale alespoň se o to pokusím. Porovnám odlišnosti při zabezpečení staveniště, 

označení staveniště, zřízení průchodů a průjezdů, největší rizika. Zabezpečení staveniště a 

přechodovým lávkám se podrobně věnuji v metodické pomůcce, která je hlavním výstupem 

moji disertační práce.  

1) Zabezpečení staveniště 

Pozemní stavby Liniové stavby 

Pozemní stavba je soustředěna na jednom 

místě a má jednoznačně danou výšku a délku 

oplocení. Výška oplocení je stanovena 

stavebním zákonem na min. 1,8m. Délka 

oplocení se pohybuje v desítkách metrů, 

maximálně několika stovek metrů a je daná: 

 velikostí pozemku, na kterém se bude 

stavba realizovat, 

 nebo plochou potřebnou pro realizaci 

stavby (u velkých pozemků nemusí být 

využitý celý prostor, u malých pozemků 

naopak zřizujeme dočasné nebo trvalé 

Liniová stavba je rozsáhlá (mluvíme o 

stovkách metrů nebo desítkách kilometrů) a 

může mít proměnlivý způsob zabezpečení 

závislý na tom, zda je umístěná mimo 

osídlení nebo v místě s malým pohybem osob 

popř. v místě s velkým pohybem osob nebo 

vozidel. Specifika zabezpečení staveb jsou 

uvedena v metodické pomůcce (příloha 1) 

„Standardy BOZP, část I. Staveniště“.  

Staveniště má velký počet vstupů a vjezdů. 

Z důvodu velkého rozsahu nebývá evidence 

pracovníků řešena elektronicky a není řešeno 
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zábory staveb) 

Na staveniště je zřízen jeden nebo dva vjezdy 

opatřené vrátnicí. Evidence osob může být 

řešena elektronicky. Tyto stavby bývají 

střežené hlídací agenturou. Bezpečnost a 

souvislost oplocení je nutno kontrolovat 

průběžně. 

střežení. Bezpečnost a souvislost oplocení je 

nutno kontrolovat průběžně. 

 

2) Označení staveniště 

Pozemní stavby Liniové stavby 

U vstupu na staveniště je vyvěšeno stavební 

povolení, ohlášení na OIP, bezpečnostní 

značení a informační cedule o stavbě. Vnější 

obvod staveniště většinou nezasahuje do 

komunikace, proto není nutné osvětlení 

překážky. 

Na několika místech na oplocení je vyvěšeno 

stavební povolení, ohlášení na OIP, 

bezpečnostní značení a informační cedule o 

stavbě. Obvod staveniště často zasahuje do 

komunikace, proto je nutné dopravní značení 

a osvětlení překážky. Často dochází k úpravě 

provozu vlivem stavby, což má za následek 

nutnost osazení světelného signalizačního 

zařízení popř. přeložení zastávek IDS. Jde o 

velmi nákladné opatření. 

 

3) Průchody a průjezd přes staveniště 

Pozemní stavby Liniové stavby 

Průchod ani průjezd přes staveniště není 

veřejnosti umožněn. 

Ohrožení třetích osob je pouze při provádění 

stavebních prací zasahujících za oplocení 

staveniště. Nejčastěji bývá způsobeno 

prováděním prací ve výškách a manipulací 

s materiálem, ale tomu lze předejít 

převedením pohybu třetích osob mimo 

staveniště. 

Po celou dobu výstavby musí být veřejnosti 

umožněn přístup do objektů a průjezdnost 

stavbou minimálně pro policii, HZS, IDS a 

zásobování, což vyžaduje osazení velkého 

množství bezpečných, dostatečně širokých a 

únosných přejezdů a přechodů souvisle 

navázaných na zabezpečení staveniště. Po 

celou dobu stavebních prací dochází ke 

kontaktu třetích osob se stavební výrobou. 

Ohrožení třetích osob je způsobeno chybami 

v zabezpečení staveniště a průchodů, 

nevhodnou manipulací s materiálem a 

provozem stavebních strojů. Po celou dobu 

výstavby musí být ve frekventovaných 

oblastech řešen dopad provozu na 

zabezpečení a stabilitu výkopu. Na liniových 

stavbách vzniká zvláštní riziko  a tím je 

ohrožení pracovníků stavby nepozorností 

třetích osob. 
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4) Největší rizika 

Pozemní stavby Liniové stavby 

Rizika jsou způsobena stavební výrobou a 

nejvíce jsou jimi ohroženi pracovníci. Mezi 

největší rizika paří pád z výšky do hloubky, 

přimáčknutí/přejetí strojem, 

zavalení/zasypání pracovníka ve výkopu, 

montážní a bourací práce, manipulace se 

zavěšeným břemenem. 

Rizika jsou způsobena stavební výrobou ale i 

nepozorností třetích osob procházejících či 

projíždějících stavbou nebo se pohybující 

v její bezprostřední blízkosti. Vznikajícími 

riziky jsou ohroženi jak pracovníci, tak ve 

velké míře i třetí osoby. 

Nejběžnější rizika: pád z výšky do hloubky, 

přimáčknutí/přejetí strojem, zavalení 

/zasypání pracovníka ve výkopu, manipulace 

se zavěšeným břemenem, ale i sražení nebo 

přejetí pracovníka stavby nepozornou osobou 

pohybující se v blízkosti stavby. 

Z porovnání vidíme, že prvním a nejdůležitějším opatřením na každé stavbě (pozemní i 

liniové) je zbudování bezpečného zajištění staveniště, které především chrání třetí osoby 

pohybující se v okolí stavby. Povinnost zajistit staveniště je jednoznačně daná zhotoviteli, 

tedy tomu, kdo převzal staveniště a nedá se delegovat na žádné další zhotovitele 

/subdodavatele. Tento další zhotovitel sice může v rámci smlouvy se zhotovitelem zajištění 

fyzicky provést, ale zákonnou odpovědnost má stále zhotovitel stavby, který převzal 

staveniště. Způsob zabezpečení staveniště je závislý na tom, zda se jedná o pozemní stavbu 

nebo stavbu liniovou a u liniových staveb dále na tom, zda se stavba vyskytuje v oblasti 

s velkým pohybem osob nebo v nezastavěné oblasti. Toto řešení je obsaženo v metodické 

pomůcce, která je hlavním výstupem práce. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na liniových stavbách je poměrně náročné 

zejména z důvodu velkého rozsahu zajišťovacích prací a tudíž i velkých finančních nákladů. 

Pohyb chodců a provoz vozidel v okolí pozemní stavby je možné bezpečně zajistit 

odkloněním komunikační trasy mimo staveniště nebo vytvořením bezpečného koridoru kolem 

stavby. U liniových staveb však musí mnohdy chodci procházet stavbou.  V tom případě je 

nutné vytvořit bezpečné průchody stavbou a přechody přes výkop nebo překážku zajistit 

lávkou nebo přemostěním. Automobilní provoz je velkým omezením z pohledu bezpečnosti 

pracovníků a také zajištění stability stěn výkopů.  Řidiči v okolí staveb často nedodržují 

omezení rychlosti a mnohdy ani zákazy vjezdu. 
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Pro názornost jsem vybrala dvě stavby, kde došlo k poškození majetku stavby a ohrožení 

pracovníků provádějící práce na vyhrazeném a označeném staveništi, kolem kterého probíhal 

běžný provoz. Informace jsem získala od policie ČR. 

Dne 13. 10. 2016 v 17:00 hod. jel řidič se svým soukromým osobním vozidlem na stavbu, 

která se nachází v modernizovaném úseku 22 dálnice D1 „EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ – EXIT 

168 DOMAŠOV“, kde měl nastoupit v 18:00 hod. do zaměstnání na stavbu. Řidič jel po silnici 

II/602 a v prostoru km 168 dálnice D1, najel do prostoru stavby uzavřeným výjezdem z 

dálnice D1 směr Brno, který byl označen dopravní značkou B2 - "Zákaz vjezdu všech vozidel" 

s dodatkovou tabulkou E12 "Text - MIMO VOZIDEL STAVBY". Pokračoval v jízdě stavbou 

tak, že najel na nově položený betonový povrch jízdního pásu směr Brno modernizovaného 

úseku 22 dálnice D1 „EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ – EXIT 168 DOMAŠOV“, po kterém jel ve 

směru jízdy na Prahu, směrem k prostoru čerpací stanice Benzina. V prostoru km 167 směr 

Brno najel do úseku, kde ještě nebyla nově položená finální vrstva betonu vytvrdlá a po této 

nevytvrdlé a nevyzrálé vrstvě betonu pokračoval až do prostoru km 166,6 směr Brno, kde stál 

přes celou šíři jízdního pásu finišer na CB kryt. Zde se řidič se svým vozidlem otočil a vrátil 

se zpět na km 167 směr Brno, kde byla finální vrstva betonového povrchu již vytvrdlá.29 (viz 

foto). 

 

Obr. 15 – Dopravní značení a provoz v okolí stavby [11] 

Liniové stavby a pracovníci, kteří na nich pracují, jsou často ohrožování nepozorností třetích 

osob a nedodržováním dopravního a bezpečnostního značení.  

                                                 
29 Pasáž ze spisu A Policie ČR zapůjčená pro potřeby disertační práce 
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Obr. 16 – Poškození nového povrchu komunikace [11] 

 

Obr. 17 – Poškozený povrchu dálnice [11] 

Z popisu této nehody je zřejmé, že vlivem nedodržování dopravního a bezpečnostního značení 

v okolí stavby došlo k poškození stavby s vysokými časovými a finančními ztrátami.  

Dne 3. září 2017 v 07:00 hod. došlo na silnici I. třídy č. 43 v km 11,832 v k. o. Kuřim v místě 

stavebních prací na silnici v rámci opravy mostu ev. č. 43-015 k dopravní nehodě - havárii 

autobusu ve směru jízdy Brno-Svitavy. Dopravní nehodu zavinil řidič autobusu, který 

nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a předpokládané povaze povrchu 

pozemní komunikace - déšť, mokrý povrch. Následkem uvedeného nezvládnul řidič najet z 

komunikace vlevo na dočasně vybudované přemostění a přední částí autobusu narazil do 

betonových zábran, které se nacházely na komunikaci před místem prováděných stavebních 

prací a do dopravního zařízení - směrovacích desek.30  

                                                 
30 Pasáž ze spisu B Policie ČR zapůjčená pro potřeby disertační práce 
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Při uvedené dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na autobusu, betonových zábranách a 

dopravním značení. V místě nehody se naštěstí nepracovalo, takže ke zranění pracovníků 

stavby nedošlo. Dalšími ohroženými byli cestující autobusu, tedy třetí osoby. Příčinou nehody 

byla nepozornost a nerespektování omezení rychlosti v okolí stavby. Pokud by však betonové 

zábrany, v místě převedení vozidel do jiného jízdního pruhu, byly souvislé, autobus by se o ně 

zastavil. Zabezpečení staveniště by mělo odpovídat možným rizikům a zajistit bezpečný 

pohyb pracovníků na staveništi. Tato nehoda potvrzuje, že u liniových staveb nesmíme 

podceňovat riziko ohrožení pracovníků i třetích osob vznikající z nepozornosti třetích osob 

pohybujících se v okolí stavby.   

 

Obr. 18 – Nehoda autobusu [11] 

 

Obr. 19 - Nehoda autobusu – čelní pohled [11] 
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7.4 Zajištění bezpečnosti při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti při práci na staveništi bychom si měli odpovědět na pár otázek 

ohledně možnosti vzniku rizik. Následně musíme vyhodnotit závažnost rizika a přijmout 

opatření k eliminaci těchto rizik. Zaměříme-li se na veškeré práce související s prováděním 

staveb je nutno se ptát: 

• Jsou práce dostatečně odděleny od prostorů pro veřejnost?  

• Jsou práce na silnici ohrazeny a dostatečně osvětleny?  

• Jsou procházející osoby chráněni před pádem materiálu?  

• Po ukončení směny – nebo když se stavební práce dočasně zastaví:  

 je staveniště zajištěno?  

 jsou všechny výkopy a otvory bezpečně zakryty nebo ohrazeny?  

 je veškeré zařízení zabezpečeno proti neoprávněnému použití vč. žebříků?  

 jsou všechny materiály bezpečně uloženy? 

 jsou veškeré lehké materiály uložené tak, aby se při silnějším větru nestaly 

zdrojem nebezpečí? 

Zajištění bezpečnosti práce stojí peníze a úsilí, ale šetření se zde nevyplácí. Úspory na 

bezpečnostních opatřeních vedou ke vzniku mimořádných událostí a tím ke zvyšování ceny 

díla, prodloužení doby výstavby a snížení kvality díla. Vedení firem, především menších a 

středních, mnohdy neochotně vynakládá finanční prostředky na BOZP. Neuvědomují si však, 

že tyto náklady jsou v závěru mnohokrát menší než náklady spojené s řešením pracovních 

úrazů a sankcí. 

Zadavatel stavby by měl být před zahájením výstavby upozorněn na to, že společně se 

zhotovitelem odpovídají za bezpečnou realizaci stavby. Je-li jediným cílem zadavatele pořídit 

stavbu co nejlevněji, jeví se „výhodné“ ušetřit i na BOZP. To platí však jen do doby, než 

oprávněný orgán vykoná na stavbě kontrolu nebo dojde ke vzniku mimořádné události, jíž je 

skoronehoda či nehoda. V důsledku řešení mimořádné události dojde k pozastavení prací, 

čímž se stavba může oproti preventivnímu řešení BOZP několikanásobně prodražit. 

Zadavatel má na výběr dvě možnosti. Pokud se rozhodne, že cena díla musí být co nejmenší i 

za cenu porušování BOZP, volí variantu nedodržování BOZP. V opačném případě vyžaduje, 

aby zhotovitel BOZP dodržoval. Obě varianty si porovnáme na názorném příkladu poškození 

vozidla pádem střešní krytiny při pracích na opravě na střechy (tab. 15). 
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Tab. 15 – Finanční ztráta zhotovitele při nedodržování BOZP 

dodržování BOZP nedodržování BOZP 

Náklady na ochranu za 1 měsíc: 31 150,- Kč 

 kolektivní ochrana proti pádu z výšky 

např. 10 metrů zábradlí =  2 000,- Kč 

 zabezpečení staveniště 

např. oplocení 30 metrů = 27 000,- Kč 

 bezpečný přístup do objektu 

např. ochranná stříška 1 ks =  200,- Kč 

 označení překážky na komunikaci 

např. 5 ks Z 4a + světlo = 1 950,-  x Kč 

Úspora při nedodržení ochrany:  31 150,- Kč 

Výdaje spojené s nehodou: 223 000,- Kč 

 přerušení prací šetřením nehody 

např. 3 pracovníci 1 den = 7 200,- Kč 

 náklady na opravu poškozeného vozu 

např. 15 800,-  Kč 

 pokuta za nedodržování zásad BOZP 

např. 200 000 (lze udělit do výše 2 mil. Kč) 

 ztráta času účastníků - nevyčíslena 

Faktická úspora při dodržování BOZP: 223 000 - 31 150 = 191 850,- Kč 

 

V případě úrazu se částka zvyšuje o léčebné výlohy, případně trvalé následky. Náklady pro 

zadavatele jsou závislé na druhu pojištění a odpovědnosti za úraz. Finanční částky za 

poškození majetku při nedodržování BOZP jsou ve srovnání s léčením poškozeného nebo 

trvalými následky vždy zanedbatelné.  

Manuál jak postupovat při realizaci stavby od záměru až po dokončení stavby je uveden 

v tabulce 16 v kapitole Metodický návrh pro zadavatele. Tabulka a diagram názorně ukazují 

KDY a CO musí zadavatel stavby zabezpečit, aby realizace stavby proběhla plynule, 

ekonomicky, bezpečně a byly dodrženy všechny legislativní požadavky týkající se BOZP. 
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8. VÝSLEDKY PRÁCE 

8.1 Metodický postup pro práce ve výškách 

8.1.1  Zajištění bezpečnosti pod místem práce 

U staveb prováděných na hranici pozemku dochází k ohrožení třetích osob pohybujících se 

v okolí stavby. Nejlevnější varianta ochrany třetích osob je převedení chodců dopravním 

značením na protější chodník. Pokud na protější straně chodník chybí, je nutno vytvořit 

bezpečný koridor pro pohyb třetích osob v okolí stavby a v místě práce ve výšce zajistit 

bezpečnou kolektivní ochranu proti pádu pracovníků. Koridor pro pohyb třetích osob musí být 

označen bezpečnostním, popřípadě dopravním značením, pokud koridor zasahuje do 

komunikace. Dopravní značení musí být doplněno i o výstražné světelné značení, které 

zajišťuje bezpečný průjezd vozidel v okolí stavby i za snížené viditelnosti. Koridor se 

nejčastěji umisťuje až za ochranným pásmem vyplývajícím z výšky, ve které se práce 

vykonávají. V nutném případě může být vytvořen i pod místem práce, je-li shora opatřen 

dostatečně únosnou ochrannou konstrukcí. Pohyb pracovníků stavby pod místem prací ve 

výškách může být povolen pouze za předpokladu správně zhotovené kolektivní ochrany proti 

pádu osob i materiálu. V případě použití OOPP pro výkon prací ve výškách musí být 

ochranný prostor pod místem prací znepřístupněn. 

                  

Obr. 20 – Koridor pro bezpečný pohyb v okolí stavby            Obr. 21 – Kolektivní ochrana zabraňující pádu  

 i materiálu a chránící prostor pod místem prací 
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Vývojový diagram znázorňuje, jak postupovat při zajištění ochrany třetích osob v okolí 

stavby, kde prováděním prací ve výškách může dojít k jejich ohrožení. 

 

Graf 21 – Vývojový diagram ochrany třetích osob pod místem práce ve výškách 

8.1.2 Zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění prací ve výškách 

Na příkladu návrhu zhotovení montované skeletové konstrukce s vyzdívaným obvodovým 

pláštěm představím možné varianty zabezpečení při provádění prací ve výškách. Největší 

riziko u montovaných i monolitických staveb s vyzdívaným pláštěm je provádění prací na 

hraně pádu. Pro vyzdívání musí být zřízeno zabezpečení pracovníků proti pádu pracovníků 

z výšky do hloubky. Vznikající riziko pádu lze v době přípravy stavby řešit dvěma způsoby. 

V době realizace stavby je možné riziko pádu řešit třemi způsoby, ale u všech již vznikají 

finanční nároky na pořízení bezpečnostní konstrukce a u některých se navíc objevuje riziko 

sice zajištěného, ale pádu do hloubky. 

Pokud určený koordinátor BOZP v přípravě stavby včas vyhodnotí riziko provádění prací na 

hraně pádu, může ve fázi projektování stavby navrhnout projektantovi záměnu vyzdívaného 

parapetu za montovaný. Tím se zcela vyloučí nebezpečné práce na hraně pádu, urychlí se 

proces výstavby, neboť se poníží objem zdicích prací, které jsou z hlediska času náročnější 

než práce montážní a zcela se vyloučí finanční požadavky na zhotovení bezpečnostních 

konstrukcí, neboť parapety jako součást realizované stavby jsou dostatečným zajištěním na 

hraně pádu. Ukázku vidíme na fotografii montované železobetonové konstrukce. 
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Obr. 22 – Použití montovaného parapetu 

Pokud by varianta záměny konstrukcí nebyla z jakéhokoliv důvodu možná, může statik 

v rámci návrhu konstrukce napočítat do průvlaku kotevní prvky pro uchycení zábradelní 

konstrukce. Předpokládáme nejběžnější variantu, kdy zdivo má být realizováno v líci 

konstrukce, tedy na okraji ztužidel a průvlaků. Zábradlí je tedy nutno kotvit z boku těchto 

prvků tak, aby nebylo překážkou při následné etapě vyzdívání. U této varianty řešení je 

nesporná výhoda ta, že montáž ochranného zábradlí na průvlak může proběhnout na zemi a 

takto připravená konstrukce se jako celek osadí do konstrukce. Při montáži bezpečnostních 

prvků na zemi zajistíme lepší kvalitu práce a vyloučíme většinu rizik souvisejících s prací ve 

výškách. Přesun ochranného zábradlí namontovaného na průvlak a následné osazení 

v konstrukci vidíme na obrázcích. 

       

Obr. 23 – Montáž zábradlí před zvedáním prvku  Obr. 24 – Umístění zábradlí v konstrukci 

Zabezpečení hrany pádu v době realizace konstrukce již vyžaduje vyšší finanční náklady.  

Prioritně upřednostňujeme kolektivní ochranu, takže v úvahu připadá pouze vnější fasádní 
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lešení neboť uchycení záchytného systému pomocí svorek na průvlaky a ztužidla neumožní 

zdění v líci konstrukce. Zřízení lešení kolem celého objektu je však časově a finančně 

náročné. 

Jištění pracovníků za pomoci osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) lze provést 

kotvením pracovníků, kteří jsou vybaveni pracovním postrojem proti pádu, ke sloupům 

skeletu. Zde však vzniká problém s délkou volného pádu s ohledem na vzdálenost sloupů od 

sebe, čímž se stává tato varianta velmi nebezpečná a tím nevhodná. V úvahu přichází osazení 

mobilních kotevních bodů bez nutnosti mechanického zásahu do konstrukce. Tyto kotevní 

body je potřeba přesunovat a při zdění používat pracovní postroje, což často vede k obcházení 

při používání bezpečnostních prvků. Kotvící bod je tvořen ocelovou základnou se sloupkem a 

otočným okem pro uchycení lana. Celková hmotnost vyvažovacího bodu činí tedy 320 kg. 

Kotva obsahuje systém pro pohlcování nárazů, kdy při pádu pracovníka, sloupek řízeným 

způsobem pohlcuje energii vytvářenou během pádu. Na jednom kotvícím bodu může být 

chycen pouze jeden pracovník. Manipulovat s tímto bodem lze buď rozložením na jednotlivé 

části a přenesením na požadované místo, kde se opět složí nebo jednoduchým převezením 

pomocí ručního hydraulického zvedacího háku. Při využití háku zůstane celý kotvící systém 

v celku a ušetří se tím čas s jeho skládáním, a především ruční manipulace při přemisťování. 

Při použití jednoho kotvícího bodu vznikne hloubka volného pádu. Maximální hloubka 

volného pádu nesmí překročit 1,5 m. Od této hloubky se odvíjí rozmístění kotvících bodů. 

Pokud se použijí dva kotvící body, mezi které se natáhne ocelové vodící lano, a pracovníci na 

něm budou vybaveni vymezovacím postrojem, vyloučí se možnost volného pádu. 

                    

 Obr. 25 – Přenosný kotvící bod [12]    Obr. 26 – Zajištění pracovníka [13] 
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Přesto že jsme práci ve výškách nemohli vyloučit, ukázali jsme si, jak lze řešit riziko pádu 

pracovníků na montované skeletové konstrukci.  

Pokud bychom chtěli tento příklad zobecnit, tak odstranění rizik je nejvhodnější řešit od 

nejúčinnější ochrany rizik k nejméně účinné v tomto pořadí: 

 Vyloučením rizikového procesu  

 Nahrazením výrobku nebo činnosti jiným 

 Použitím kolektivního opatření 

 Použitím osobního zajištění 

Postupujeme vždy od prvního bodu směrem dolů. Lze vyloučit rizikovou činnost? Pokud ne, 

zvažujeme, zda lze použít jiný výrobek/konstrukci nebo jiný/nový postup. Nelze-li ani tuto 

možnost použít, navrhneme kolektivní zajištění pracovníků a jako poslední teprve řešíme 

jištění OOPP. Tento postup je znázorněn na vývojovém diagramu. 

 

Graf 22 – Vývojový diagram ochrany pracovníků při provádění prací ve výškách 
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8.2 Metodický postup pro přípravu liniové stavby 

V době vyhodnocování rizik na liniových stavbách jsem jako koordinátor BOZP v přípravě 

pracovala na liniové stavbě, na které si představíme správný postup řešení stavby s ohledem 

na dodržení požadavků na BOZP. 

Řešená liniová stavba tepelného média se týká většího počtu pozemků a nachází se v hustém 

městském provozu. Stavba ja situována na území ochranného pásma Městské památkové 

rezervace a v místě stavby se nachází velké množství stávajících inženýrských sítí. Na 

základě těchto poznatků je tedy nutné o záměru provádění výkopových prací v dostatečném 

předstihu informovat Archeologický ústav. Ten vydá stanovisko a podmínky dohledu při 

provádění výkopových prací. Velké množství podzemních a také nadzemních inženýrských 

sítí a jejich ochranná pásma výraznou měrou ovlivní možnosti nasazení mechanizace a tím 

také čas potřebný pro provedení výkopových prací. Tady je nutné aby koordinátor BOZP 

upozornil projektanta/rozpočtáře na zapracování podílu ruční práce při provádění výkopů. Z 

důvodů přístupnosti osob do objektů a zajištění průjezdnosti v místě stavby je nezbytné 

projednat s projektantem ZOV zakreslení potřebného počtu a umístění přechodových lávek a 

ocelových přejezdových plechů. Kvalitně zpracovaný projekt ZOV umožní koordinátorovi 

BOZP v přípravě rozpracovat plán BOZP do větších podrobností a navrhnout vhodné 

bezpečnostní prvky pro jednotlivé činnosti. Tyto bezpečnostní prvky následně rozpočtář 

stavby začlení do rozpočtu, který je důležitým podkladem pro nacenění stavby zhotovitelem a 

následný výběr zhotovitele. 

Zadavatel stavby, který pro fázi přípravy stavby pro stavební řízení uzavřel smlouvu s 

projektantem a příkazní smlouvou určil koordinátora BOZP v přípravě, má tým, který mu 

vypracuje kvalitní, bezpečný a ekonomický projekt. Na základě zodpovědně stanovené 

nabídkové ceny, ve které jsou zahrnuty i bezpečnostní opatření, může zadavatel zodpovědně 

vybrat zhotovitele s tím, že v ceně díla je zahrnuto bezpečné zhotovení stavby bez požadavků 

na vícenáklady. Vícenáklady na stavbách bývají spojené například s cenou za ruční výkopy, 

za výkopy v kamenitých nebo těžce rozpojitelných zeminách, nebo za průchody stavbou. 

Protože projektant po konzultaci s koordinátorem BOZP pro tuto stavbu zpracoval kvalitní 

projekt ZOV, ve kterém zaznačil všechny potřebné přejezdy, přemostění, přístupy do objektů, 

délky protlaků a požadavky na zařízení staveniště, rozpočtář tyto položky zapracoval do 

rozpočtu a následně je zhotovitel nacenil v nabídce. 



Stránka 90 z 119 

Zhotovitel si musí vyhradit dostatečný prostor pro kvalitní přípravu stavby. V době přípravy 

stavby připravuje zhotovitel časový plán stavby, ve kterém musí pamatovat na případné 

přerušení prací, které souvisí s provedením archeologického průzkumu. Velké množství 

stávajících sítí v místě prací má dopad na rychlost provádění prací, neboť práce v ochranných 

pásmech sítí musí být prováděny ručně, aby nedošlo k jejich poškození a tudíž havárii, která 

by následně způsobila jak časové, tak finanční ztráty. Časový plán prací je tedy nutno nastavit 

tak, aby doba na provádění zemních prací zohledňovala potřebné prodloužení způsobené 

ručním prováděním prací. V přípravě stavby je nutné naplánovat, aby odvoz zemin a navážení 

potřebného materiálu probíhalo plynule, protože prostor staveniště je omezen na minimum a 

také je nutno zohlednit, aby provozem stavby nevznikaly omezení provozu v okolí stavby 

zejména v době dopravní špičky. Objem dopravy v okolí stavby má dále vliv na kvalitu  

zabezpeční výkopu. Velký pohyb osob v okolí stavby zase vyžaduje kvalitní a souvislé 

oplocení staveniště, aby bylo zamezeno přístupu třetích (nepovolaných) osob na staveniště. 

Na této konkrétní stavbě se jednalo o oplocení velkého rozsahu s důrazem na navázání 

oplocení na bezpečné přechody pro chodce a přejezdy přes výkopy. Stavba v oblasti s velkým 

pohybem osob musí být řádně označena jak dopravním, tak zejména bezpečnostním značením 

a informační vývěskou. Informační tabule musí obsahovat údaje o druhu stavby, délce 

provádění prací a kontakt na odpovědné osoby zadavatele a zhotovitele stavby. Vzhedem ke 

skutečnosti, že oplocení staveniště zasahuje do komunikace musí být osazeno dopravního 

značení a staveniště musí být  osvětleno (směrovací desky opatřené soupravou světel). 

Důležité z hlediska zajištění BOZP je, aby po celou dobu provádění prací na staveništi byl 

zajištěn jak bezpečný stav pracovišť, tak i dopravních komunikací v okolí stavby. Stavební 

stroje, dopravní prostředky a materiál nesmí při dopravě a manipulaci na staveništi ohrozit 

bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi i v jeho bezprostřední 

blízkosti. Protože při realizaci liniové stavby tepelného média probíhá řezání, svařování a 

spojkování je nutné zajistit také požární prevenci, která souvisí s množstvím a zajištěním 

tlakových nádob na staveništi, přestože stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí 

požárního rizika. Při RTG kontrole spojů je nutné zajistit ochranu pracovníků i třetích osob 

proti ionizujícímu záření. Tato ochrana se zajišťuje většinou prováděním kontroly spojů v 

brzkých ranních nebo pozdních odpoledních hodinách, nebo kontrolou pohybu osob. 

Dalším problémem souvisejícím s realizací liniové stavby je ochrana stávající zeleně. 

Přestože v ochranném pásmu sítí nesmí být vysazována zeleň, velmi často je toto nařízení 
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porušováno. Před zahájením prací je tedy nutné dřeviny ochránit proti poškození kmene, 

koruny i kořenového valu a v nejnutnějším případě, pokud brání provedení prací i  vykácet. 

Všechny tyto informace musí koordinátor BOZP v přípravě zapracovat do plánu BOZP, jímž 

se v době realizace stavby musí zhotovitel řídit a koordinátor BOZP určený pro realizaci musí 

tyto požadavky kontrolovat. Zhotovitel stavby si musí ponechat dostatečně dlouhou dobu na 

zajištění přípravy stavby, aby následná realizace probíhala plynule a bezpečně. 

Největší časové ztráty související s přípravou liniové stavby jsou vedle archeologického 

průzkumu spojené také s vyřízením zvláštního užívání komunikace (ZUK) a osazením 

přechodného dopravního značení. Dalším specifikem tohoto typu stavby je to, že mnohdy 

navazuje na nějakou další probíhající stavbu, nebo pro její realizaci musí být nachystány jiné 

stavební objekty. Pokud jsou v dané oblasti již stávající tepelně technické sítě, musí zůstat 

funkční po celou dobu realizace stavby, aby obyvatelé a firmy v dané lokalitě měli možnost 

trvalého odběru tepla a teplé užitkové vody. Z tohoto důvodu, aby bylo možno zajistit 

dostatečné vytápění, je převážná část staveb realizujících tepelně technické sítě prováděna 

pouze v období od 1. dubna do 31. října. Vyjimkou jsou stavby, kde je jisté, že bude proveden 

archeologický průzkum většího rozsahu. Všechna tato technická a organizační opatření mají 

za cíl minimalizovat vliv výstavby na okolí a zajistit bezpečný pohyb třetích osob v okolí 

prováděné stavby. 

Realizace zmiňované stavby bohužel probíhala až v době dokončování disertační práce, takže 

výstupy spojené s finančními a časovými úsporami se mi již nepodařilo zapracovat. Pro 

názornost alespoň uvádím předběžný časový plán, výřez z výkresu ZOV vč. legendy, ukázku 

z plánu BOZP a náhled nabídkového rozpočtu jednoho z uchazečů, který mi je poskytl pro 

potřeby disertační práce. 

 

Obr. 27 – Časový plán výstavby [14] 

Předběžný časový plán výstavby je nutné v době přípravy stavby, před vlastní realizací, 

podrobněji rozpracovat. 
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Na výkrese ZOV jsou zakresleny přechody a přejezdy přes výkopy, umístění a délka protlaku, 

potřebná délka oplocení a pohyb vozidel v místě stavby. Dopravní značení se zpracovává 

v době přípravy stavby a musí být potvrzené provozním oddělením Odboru dopravy 

magistrátu města a dopravním inspektorátem Policie ČR. Na základě žádosti, stanoviska 

správce komunikace a zpracovaného dopravního značení vydá (pro silnice II. A III. třídy a 

místní komunikace) Odbor dopravy magistrátu města  ZUK se stanoveným termínem od – do. 

 

Obr. 28 – Ukázka výkresu ZOV liniové stavby [14] 

 

Obr. 29 – Výňatek z legendy výkresu ZOV [14] 
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Pro názornost také uvádím některé pasáže z plánu BOZP. Plán BOZP jsem na tuto stavbu 

zpracovala já jako koordinátor BOZP v přípravě stavby. 

Oplocení staveniště: 

Práce na staveništi budou zahájeny po řádném protokolárním předání staveniště. 

- Oplocení staveniště bude pevným nejlépe systémovým oplocením výšky 2,0m dostatečně 

zavětrovaným. Průhledné oplocení se předpokládá v délce cca 400 m, neprůhledné 

oplocení cca 100 m. 

- Staveniště bude označeno bezpečnostními značkami např. „Stavba. Nepovolaným vstup 

zakázán“ nebo „Zákaz vstupu na staveniště“ a informačním značením BOZP pro 

informování osob o existujícím nebezpečí spojeným s prováděním stavebně montážních 

prací. 

- U vstupu na staveniště bude umístěna: 

 informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků 

zadavatele (investora) a zhotovitele vč. kontaktů 

 oznámení o zahájení stavebních prací zaslané místně příslušnému OIP 

Veškeré značení bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb.  

- Pracovníci budou před vstupem na staveniště prokazatelně seznámeni s podmínkami 

BOZP a s nutností trvalého zabezpečení staveniště a ochrany třetích osob pohybujících 

se v okolí stavby. 

- Zhotovitel zajistí trvalou kontrolu zajištění staveniště vč. kontroly oplocení a označení. 

- Na staveništi bude udržován pořádek, průběžně bude prováděn úklid a odvoz odpadu. 

- Pracovníci budou používat stanovené OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv, výstražnou 

vestu, další OOPP dle prováděných prací, používané mechanizace a nářadí. 

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem: 

– Pro skladování materiálu bude vyhrazena plocha v oploceném prostoru staveniště. 

– Materiál bude do oploceného prostoru staveniště navážen dle potřeby vozidly s 

únosností dovolenou na použitých dopravních trasách. 

– Složení na skládku proběhne za pomoci jeřábu nebo hydraulickou rukou na dopravním 

prostředku.  

– Výška skladování potrubí může být při strojním odebírání do výšky až 2,0 m. Takové 

lahve pro svařování nebudou skladovány na staveništi, ale budou dováženy dle potřeby. 

– Stavební materiál nesmí být ukládán nad trasami inženýrských sítí a v jejich 

ochranném pásmu.  
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 Během vykládky musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen 

provoz. Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom 

být ohrožen bezpečný provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky. Při 

manipulaci s materiálem je vždy nutné určit náležitě poučenou a proškolenou osobu 

zodpovědnou za vyloučení provozu v místě práce. Tato osoba je oprávněna v rámci 

zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a odklánět dopravu. 

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

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

náležitě a prokazatelně proškolena. 

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

a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců. Ze skládky bude potrubí přesunováno jeřábem 

nebo rypadlem s montážním nástavcem k místu zpracování. 

Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru: 

 Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. 

 Staveniště bude vybaveno min. 2 vhodnými hasicími přístroji - přenosný práškový hasicí 

přístroj PHP s hasící schopností min. 34A, který je možné použít na pevné materiály, 

kapaliny, plyny, elektrická zařízení (i pod proudem). Umístění hasicího přístroje se 

předpokládá ve stavební buňce nebo v mobilním prostředku zhotovitele a v místě prací. 

 V místě prací bude dodržován zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

 Svařování tlakového potrubí může provádět pouze kvalifikovaná osoba, která splňuje 

podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480 a je 

obeznámena s technologickým nebo pracovním postupem a s návodem na používání 

příslušného zařízení. 

 Potřeby pro svařování budou na staveniště dováženy dle potřeby. Všechny tlakové lahve 

musí být přenášeny a umísťovány ve svislé poloze, musí být zabezpečeny proti 

převrhnutí nebo skutálení a nesmí zůstat bez dozoru. 

 Svářeči budou vybaveni pracovním oděvem pro svařování a svářečskými brýlemi. 

 Z míst svařování nebo řezání budou odstraněny hořlavé látky a předměty.  
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 Chemické látky a tlakové lahve musí být řádně označeny. Při používání chemických 

látek musí být pracovníci seznámeni s vlastnostmi nebezpečných chemických látek, musí 

dodržovat pokyny pro používání těchto látek, technologické a pracovní postupy a musí 

být proškoleni z poskytování první pomoci. 

Technické zajištění provádění zemních prací: 

 Po vytýčení trasy tepelného vedení a inženýrských sítí bude provedeno bezpečné 

uzavření a označení staveniště. 

 Výkop pro nové PI potrubí bude vyhotoven v předepsané šířce s vyrovnaným dnem. 

 Výkopové práce budou prováděny strojně, v ochranných pásmech inženýrských sítí 

ručně. Výkopy rýh budou realizovány do hloubky max. 1,8 m. Při hloubce výkopu větší 

než 1,3 m bude nutno výkop pažit. Všechny výkopy musí být zapaženy příložným 

pažením s případným rozepřením. 

 V případě nesoudržných zemin bude použito zátažné pažení od výšky 0,7m. Způsob 

pažení bude upřesněn zhotovitelem stavby po zahájení výkopových prací. 

 Zemní práce se předpokládají v zeminách z poloviny  tř. 3 a z pol. tř. 4 s lepivostí 30%. 

 Všichni pracovníci, provádějící práce v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 

zařízení technického vybavení, budou prokazatelně seznámeni s podmínkami provádění 

prací v těchto ochranných pásmech. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací musí zajistit veškerá vedení, která mohou být 

prováděním výkopových prací ohrožena a dále je musí zajistit proti průhybu, vybočení 

nebo rozpojení. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí ve výkopu je nutné je zabezpečit 

proti poškození umístěním do korýtek, popř. vyvěšením. Kabelové vedení, u kterého 

nebude možno dodržet normou danou vzdálenost od parovodní přípojky, bude trvale 

umístěno do ochranných kabelových žlabů. 

 V místech startovacích (montážních, cílových a kontrolních rýh je nutno provést 

otevřený zajištěný výkop do hl. 3m. Na stavbě bude proveden protlak v délce 11,5m. 

 Při stavbě podzemního vedení mikrotunelováním  musí startovací rýha umožňovat 

umístění a nastavení rozbíjecího kladiva nebo vrtací hlavy (šířka min. 2,5 m) 

 Cílová rýha musí svou velikostí umožňovat vyjmutí rozbíjecího nebo propichovacího 

kladiva, montáž rozšiřovací hlavy a manipulaci s příslušným trubním vedením 

 Při uvedení protlačovacího zařízení do chodu se smí v blízkosti hydraulických částí 

stroje zdržovat jen pracovník, který stroj řídí 
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 Při posunu protlačované roury nelze ve vstupní jámě vykonávat žádné jiné práce; při 

práci používat ochrannou přilbu 

 Přístup do výkopu bude řešen pomoci žebříků (požadavky na žebříky jsou zpracované 

v samostatné kapitole plánu BOZP) 

V nabídkovém rozpočtu na obrázku 30 je zapracovaná podle plánu BOZP cena za protlak a 

práce s ní související. 

 

Obr. 30 – Ukázka z nabídkového rozpočtu [14] 

8.3 Metodický návod pro zadavatele 

Jedná se o návod, jak by měl zadavatel stavby postupovat, aby realizovaná stavba proběhla 

podle platné legislativy. 

Podle Zákoníku práce za škody na zdraví i za věcné škody související s pracovním úrazem 

odpovídá zaměstnavatel (v případě stavby tedy stavebník = zadavatel) spolu se zhotovitelem 

stavby. Snahou mnoha zadavatelů staveb je však přenést celou zodpovědnost BOZP na 

zhotovitele. Z právního hlediska zadavatel sice může přenést své povinnosti na zhotovitele, 

avšak v případě neplnění povinností není zproštěn zákonné odpovědnosti za škody. Zadavatel 

stavby má při zahájení stavby většinou jen dva zájmy: 

 aby stavba byla co nejlevnější, 

 aby byla realizována v co nejkratší době. 

Oba tyto požadavky mají negativní dopad na bezpečnost práce při realizaci stavby. Omezení 

finančních prostředků vede u zhotovitelů stavby k tomu, že nejsou přijímána dostatečná 

bezpečnostní opatření a šetří se zejména na nebudování pomocných stavebních konstrukcí. 
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Zkracování lhůt výstavby dále vede k tomu, že se na jednom společném pracovišti 

koncentruje více činností a pracovníků. To způsobuje, že pracovníci se mohou vzájemně 

ohrožovat a vznikají nehody. S řešením nehod ale souvisí značné finanční náklady způsobené 

snížením pracovního tempa nebo zastavením prací do doby vyřešení mimořádné události (viz 

tab. 15). Podle druhu nehody se musí odstranit trosky po nehodě a opravit poškozené dílo 

nebo vyřešit škody vzniklé na strojích a zařízeních. Další finanční náklady souvisí s placením 

pokut, výdaji za soudní řízení, náhradou škody postiženým osobám apod. To vše má dopad na 

ztrátu dobré pověsti zhotovitele.  

Aby se těmto rizikům předcházelo, požaduje zákon č. 309/2006 Sb., aby zadavatel stavby v 

době přípravy stavby, určil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

pro přípravu. Koordinátor spolupracuje s projektantem a zpracuje plán BOZP. Plán BOZP ve 

smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. je živý a otevřený dokument 

zpracovávaný odborně způsobilou osobou pro fázi přípravy stavby a dopracovávaný ve fázi 

realizace stavby. Jeho hlavním úkolem je zajistit bezpečný průběh výstavby.  

Zpětná vazba z praxe ukazuje, že mnozí zadavatelé o nutnosti určení koordinátora BOZP 

neví. Neurčení koordinátora BOZP je na základě úprav legislativě platných od roku 2016 

kontrolním orgánem SÚIP sankcionováno. 

Zadavatel stavby ve většině případů o svých povinnostech nemá dostatečné povědomí. 

Předpokládá, že má-li uzavřenu smlouvu s projektantem o zhotovení projektové dokumentace 

(k ohlášení stavby, k žádosti o stavební povoleni, popř. k oznámení stavby ve zkráceném 

stavebním řízeni), naplnil všechny povinnosti stanové zákonem. Na povinnosti určit 

koordinátora BOZP a zajistit zpracování plánu BOZP by měl zadavatele stavby upozornit 

projektant, což se v praxi většinou neděje. Proto jsem vypracovala přehlednou tabulku 16, kde 

jsou povinnosti jednotlivých účastníků výstavby shrnuty. Tabulku jsem následně překlopila 

do grafu 21, jehož cílem je znázornění vazeb hlavních kroků výstavby. 

Tab. 16 – Povinnosti účastníků výstavby při zajištění průběhu výstavby 

KDO ČINNOST POZNÁMKA 

Zadavatel stavby ZÁMĚR VÝSTAVBY OBJEKTU 
Zadavatel: 

1. vybere projektanta 

Projektant 

 

1. posoudí záměr investora 

2. vypracuje PD 

Projektant: 

1. informuje zadavatele o povinnosti 

určit koordinátora BOZP 

2. spolupracuje s koordinátorem BOZP 
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Zadavatel stavby 

 

1. určí koordinátora BOZP pro přípravu stavby 

2. zajistí zpracování plánu BOZP 

Zadavatel poskytne součinnost 

koordinátorovi BOZP tím, že ve smlouvě 

zaváže projektanta k součinnosti 

s koordinátorem BOZP a opačně. 

Koordinátor BOZP 

ve fázi přípravy 

stavby 

1. předá zadavateli stavby: 

- přehled právních předpisů 

- informace o rizicích 

- podklady pro vytvoření bezpečného 

pracovního prostředí 

2. předá projektantovi: 

- informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích 

- podněty, technická řešení nebo organizační 

opatření 

- konzultace požadavků na zajištění BOZP 

3. vypracuje plán BOZP 

Koordinátor BOZP spolupracuje 

s projektantem na zapracování 

bezpečnostních požadavků do PD a do 

rozpočtu 

Stavební úřad (SÚ) 

1. zkontroluje, zda PD pro stavební povolení 

obsahuje všechny náležitosti 

2. vydá stavební povolení 

SÚ může požádat zadavatele stavby o 

doplnění PD. 

Po doplnění vydá SÚ stavební povolení. 

Projektant Zpracuje realizační dokumentace stavby  
 

 

Zadavatel stavby 

 

1. vybere zhotovitele stavby 

2. určí koordinátora BOZP pro realizaci stavby 

(písemně) 

3. doručí oznámení o zahájení prací na OIP 

4. určí technický dozor stavebníka (TDS) 

Zadavatel: 

1. předá kontakty: 

- zhotoviteli 

- koordinátorovi 

- TDS 

2. ve smlouvách je zaváže ke spolupráci 

3. předá koordinátorovi informace o 

osobách, které se budou s jeho 

vědomím zdržovat na staveništi 

Zhotovitel stavby 

Příprava stavby: 

- projekt organizace výstavby (POV) 

- časový plán výstavby 

- postupy prací + rizika 

Zhotovitel předá koordinátorovi BOZP: 

1. časový plán výstavby 

2. postupy prací + rizika 

3. informace o dalších zhotovitelích 

Koordinátor BOZP 

ve fázi realizace 

stavby 

Aktualizuje plán BOZP 
Koordinátor BOZP předá aktualizaci 

plánu BOZP zadavateli a zhotoviteli. 

Zhotovitel stavby 

Koordinátor BOZP 

Technický dozor 

stavebníka 

REALIZACE STAVBY 

1. spolupráce všech účastníků výstavby 

2. vedení stavebního deníku 

3. kontrolní dny 

4. aktualizace dokumentace 

Koordinátor BOZP 

ve fázi realizace 

stavby 

Informuje o rizicích během postupu prací 

Upozorňuje na nedostatky v BOZP 

Vyžaduje zjednání nápravy 

Navrhuje opatření ke zjednání nápravy 

Oznamuje opakované nedodržování BOZP 

Koordinuje spolupráci zhotovitelů 

Dává podněty a doporučuje opatření 

k zajištění BOZP 

Spolupracuje při stanovení času potřebného 

k bezpečnému provádění prací 

- zhotovitele 

- zhotovitele 

- po zhotoviteli 

- zhotoviteli 

- zadavateli 

- na kontrolních dnech 

- zhotoviteli 

 

- se zhotovitelem 

Zadavatel / TDS 

Zhotovitel stavby 

Stavební úřad 

Ukončení stavby  

KOLAUDACE 

SÚ kontroluje finální reálné provedení 

stavby, soulad se Stavebním povolením a 

PD skutečného stavu. 

Zhotovitel stavby PŘEDÁNÍ STAVBY zadavateli 

Zhotovitel: 

1. provede odstranění závad 

2. předá zadavateli PD skutečného stavu 

+ plán údržby stavby 

Uživatel stavby UŽÍVÁNÍ STAVBY Údržba objektu 
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Graf 23 – Hlavní kroky výstavby 
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Při výstavbě v ČR ještě stále najdeme stavby, kde koordinátor BOZP není určen vůbec, nebo 

v lepším případě je určen až ve fázi realizace stavby. Právní vztah koordinátora a projektanta 

není jednoznačně upraven žádným předpisem. Koordinátor své požadavky může uplatňovat 

pouze přes zadavatele stavby. A právě zadavatel stavby je ze zákona povinen zajistit 

koordinátorovi součinnost s projektantem popř. dalšími osobami potřebnými pro tvorbu 

plánu. 

Koordinátor BOZP by měl být určen zadavatelem bezprostředně po projektantovi, aby projekt 

mohl připomínkovat již v době jeho vzniku a zajistit zpracování plánu BOZP tak, aby byl 

součástí projektové dokumentace. Proto je velmi důležitá součinnost zadavatele stavby, 

projektanta a koordinátora BOZP, aby mohla vzniknout kvalitní a ucelená projektová 

dokumentace. Tato dokumentace se stává podkladem pro zpracování plánu BOZP a pro 

bezpečnou realizaci stavebního díla. V tabulce je přehledně zobrazeno kdo v průběhu 

výstavby zajišťuje jakou činnost. 

Koordinátor BOZP během přípravy stavby zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval 

(přiměřeně povaze, rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště) údaje, 

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce. 

Plán BOZP může však ve fázi zpracovávání projektové dokumentace specifikovat pouze 

takové údaje, pro něž jsou v době zpracování dostupné podklady. Měl by obsahovat tvorbu 

zásad a popis předpokládaných nebezpečí a rizik, která budou vznikat v důsledku provádění 

prací. Jde o tzv. stanovení technických a organizačních opatření před ohroženími, které 

přináší jednotlivé práce nebo souběh pracovních činností (manipulace jeřábů, montáže střech 

a vodorovných konstrukcí, dokončovací práce na staveništi apod.). 

Před zahájením prací na stavebním díle je nutné, aby si každý zadavatel stavby uvědomil, zda 

zamýšlenou stavbu bude možno realizovat běžným způsobem nebo půjde o práce a činnosti, 

které vystavují osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví – např. stavba 

realizovaná: 

 za provozu, 

 ve stísněných podmínkách (např. dokončovací práce), 

 v ochranných pásmech inženýrských sítí, 

 v nebezpečných prostorách (studny, zásobníky) – kde pracovník musí být jištěn jiným 

pracovníkem, který je mimo nebezpečný prostor. 
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Na tyto nebezpečné práce by měl zadavatele stavby upozornit již projektant. Vyžadují totiž 

specifické řešení týkající se zajištění BOZP při práci na staveništi. 

Koordinátor při své činnosti v rámci přípravy stavby a tvorby plánu BOZP musí posuzovat 

projekt v jeho jednotlivých fázích a podle nich plán BOZP zpracovat tak, aby byl skutečně 

souhrnem koordinačních opatření pro eliminaci rizik na konkrétní stavbě. 

Role stavebního koordinátora je nejen v koordinaci bezpečnosti technologických a pracovních 

postupů, zajištění neohrožení pracovníků navzájem, ale také v ochraně dotčené veřejnosti a 

ochraně životního prostředí. Prostředkem ke zkvalitňování úrovně pracovního a životního 

prostředí je dodržování zásad bezpečnosti práce. Koordinátor se musí stát rovnocenným 

partnerem projektanta ve fázi projektové přípravy a technického dozoru a stavbyvedoucího v 

realizační fázi. Koordinátor pro přípravu má za úkol informovat zadavatele a projektanta o 

předpisech vztahujících se k projektované stavbě, zpracovává plán BOZP. Lze tedy říci, že 

smyslem zavedení funkce koordinátora BOZP na stavbách je omezení rizik a snížení 

úrazovosti. Koordinátor musí reagovat na rozsah a obsah projektové dokumentace, kterou 

projektant vytváří. Plán BOZP musí doplňovat projekt o požadavky bezpečnosti práce 

pracovních postupů, musí odpovídat časovému harmonogramu a sledovat časový postup 

připravovaných a prováděných činností. 

Čím dříve se začne Plán BOZP zpracovávat tím více možností máme zvýšit bezpečnost 

provádění stavby bez zvýšení nákladů. Dá se říci, že včasná projektová a technická řešení 

šetří peníze zhotovitele i stavebníka. Největší úspory cca 70% lze dosáhnout vhodným 

konstrukčním návrhem tak, aby při realizaci díla nebylo nutno vynakládat vysoké finanční 

částky za pořízení bezpečnostních prvků k zajištění BOZP. Nejzazším termínem, kdy lze ještě 

úsporná opatření podchytit je fáze technické přípravy stavby před realizací, kde můžeme 

uspořit cca 25%. Čím později si uvědomíme, že je nutné řešit zajištění bezpečnostní 

konstrukce, tím je její zhotovení náročnější a tím i dražší. 

Pro zpracování plánu BOZP a pro bezpečnou realizaci stavebního díla je hlavním podkladem 

kvalitní a ucelená projektová dokumentace. Za kvalitu projektu a proveditelnost stavby, podle 

jím zpracované projektové dokumentace, je zodpovědný projektant. Spolupráce koordinátora 

BOZP s projektantem od samého počátku vzniku projektu umožní včasné zdokumentování 

rizik a zapracováním potřebných opatření do projektu zajistí systémové zabezpečení stavby 

s co nejnižšími náklady tak, aby mohly být využívány společné ochranné prvky a jednotlivé 
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činnosti prováděné na stavbě se vzájemně neohrožovaly. Pokud ohrožení nelze vyloučit, musí 

být navržena taková opatření, která jsou z hlediska bezpečné práce přijatelná a za daných 

podmínek se na staveništi dají realizovat. Připomínky a podněty koordinátora k řešenému 

projektu umožní projektantovi zapracovat bezpečnostní prvky a opatření přímo do projektu a 

tím následně zajistit, aby všichni zájemci na funkci zhotovitele stavby měli stejné výchozí 

podmínky ve výběrovém řízení. 

 

Obr. 31 – Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 

Nejdůležitějším podkladem pro zpracování plánu BOZP je kvalitní zpracování zásad 

organizace výstavby (ZOV), které je součástí projektové dokumentace. Projekt ZOV 

zpracovává autorizovaná osoba (autor návrhu stavby či hlavní projektant stavby), nebo pro ni 

příslušný specialista a řeší základní koncepci zařízení staveniště. Východiskem pro 

zpracování ZOV je požadavek stavebního zákona 183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb. Je v nich uveden obsah a rozsah dokumentace přikládané k 

žádosti pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném 

stavebním řízení. 

ZOV musí ve fázi přípravy stavby identifikovat možná nebezpečí a rizika na již vymezeném 

staveništi, která budou specifická pro realizaci navrženého stavebně konstrukčního a 

technologického řešení. A to s ohledem na další nebezpečí a rizika, jež by mohla nastat při 

zvoleném způsobu prováděných prací nebo při souběžném provádění prací. Kvalitně 

zpracované ZOV řeší i potřeby přemostění výkopů pro průjezd vozidel a bezpečný pohyb 

chodců v okolí staveb při řešení přípojek pro řešenou stavbu. 
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Informace o úpravách z hlediska veřejných zájmů jsou pro zhotovitele stavby velmi důležité, 

neboť cena za tyto bezpečnostní konstrukce se nikde neřeší a z hlediska bezpečného pohybu 

osob v okolí stavby může být dost vysoká. Je potřeba zohlednit průjezdnost a bezpečný pohyb 

chodců v místech překopů pro napojení objektu na sítě nebo bezpečný průchod v okolí stavby 

podél komunikací, pod lešením a vyřešit ZUK, který bývá časově i finančně hodně náročný a 

může mít z hlediska časového na stavbu zásadní vliv. 

Projekt ZOV prokazuje technickou reálnost a zároveň optimální způsob výstavby na 

konkrétním staveništi z hlediska využití mechanizmů, dopravní přístupnosti, provizorního 

napojení na inženýrské sítě, bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti požární a časových 

vazeb. Proto jeho úroveň zpracování je důležitým kritériem pro kvalitní práci koordinátora 

BOZP. 

Organizace výstavby je pojem zahrnující širší problematiku, která vyplývá z realizace 

výstavby v konkrétním prostoru, v daných ekonomických, environmentálních a technických 

vazbách a jeho součástí je i vlastní řízení (management výstavby). ZOV představují soubor 

zásad a omezení, které se musí při realizaci výstavby respektovat. Staveniště pro navrhovanou 

stavbu musí být navrženo ekonomicky, bezpečně a s ohledem na ochranu životního prostředí. 

ZOV je součástí projektové dokumentace a povinností projektanta je zajistit jeho zpracování a 

zároveň se podílet (spolupracovat s koordinátorem BOZP) na vytvoření plánu BOZP pro 

přípravu stavby. ZOV se zpracovává v době, kdy není ještě znám konkrétní zhotovitel stavby 

a vychází ze stanovisek dotčených orgánů, vlastníků technické infrastruktury, účastníků řízení 

a navržených technologií. ZOV by měly stanovit zásady a omezení, které musí být při 

realizaci stavby respektovány a to tak, aby při výběrovém řízení nezvýhodňovaly některého 

z uchazečů na zhotovení stavby, pokud takovéto podmínky přímo nevyplývají 

z navrhovaného řešení stavby. Jedná-li se o stavbu, která by mohla nepříznivě ovlivňovat 

okolí při její realizaci, bývá ZOV součástí dokumentace k nabídce veřejné zakázky. 

Po vydání stavebního povolení a po výběru zhotovitele stavby je zahájena realizace stavby. 

Pro tuto fázi výstavby zpracovává zhotovitel stavby stavebně technologický projekt, který 

navazuje a doplňuje dokumentaci ZOV ověřenou ve stavebním řízení.  
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9. VÝSTUPY PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce, který je uveden v kapitole 3, je vytvoření metodického 

postupu na etapu výstavby, která vychází jako nejrizikovější z pohledu ochrany pracovníků 

stavby a zároveň i ochrany třetích osob. Jako nejrizikovější etapa výstavby z provedeného 

průzkumu vyšla etapa zabezpečení staveniště. Tato etapa výstavby byla zpracována formou 

metodické pomůcky s názvem „Standardy BOZP, část I. Staveniště“, která řeší 

zabezpečení staveniště v celé jeho šíři a celá je přílohou 1 disertační práce. Hlavní cíl práce 

byl splněn. 

Na metodickou pomůcku navazuje software řešení bezpečnosti na liniových stavbách, který je 

cílený zejména na zadavatele, projektanty a zhotovitele. Ověření software v praxi je 

provedeno případovou studií, která je přílohou 2 disertační práce. Také tento cíl práce byl 

splněn. 

Dílčí cíle práce, stanovené v kapitole 3, vyhodnotit nejrizikovější práce na pozemních a na 

liniových stavbách a zpracovat na ně metodické postupy, se podařilo splnit v kapitole 7.  

 

9.1 Metodická pomůcka 

Metodická pomůcka „Standardy BOZP, část I. Staveniště“, zaměřená na bezpečnost 

pracovníků a ochranu třetích osob, obsahuje řešení vhodného způsobu zabezpečení staveniště, 

podle specifických podmínek, jak  pro pozemní, tak i liniové stavby. Zejména u liniových 

staveb je nevhodně zvolené zabezpečení velkým rizikem jak pro pracovníky stavby, tak pro 

třetí osoby pohybující se v okolí stavby. Závažnost vznikajících nehod byla v práci již 

zmíněna. Metodická pomůcka nabízí názorné řešení všech přípustných způsobů zabezpečení 

staveniště pro pozemní i liniové stavby, včetně doplňkových konstrukcí, které se 

zabezpečením staveniště souvisí. Jedná se o přechodové lávky, bezpečnostní značení, ale i 

spojky oplocení. Zvolený způsob zpracování má zajistit, aby metodická pomůcka byla co 

nejpřehlednější a postihovala široké spektrum možností, které lze pro zabezpečení staveniště 

použít. Vedle názorných ukázek obsahuje také odkazy na použité předpisy. 

Cílem metodické pomůcky je objasnit a na názorných příkladech ukázat jaké zabezpečení 

stavby zvolit podle druhu stavby, provozu a podmínek v jejím okolí. V kapitole A se věnuji 

zajištění staveniště, které je rozpracováno do tabulek zvlášť pro pozemní a zvlášť pro liniové 

stavby. V dílčích kapitolách se věnuji technickým požadavkům na oplocení, na zábradlí a 
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zábrany. Kapitola B je věnovaná zajištění pracoviště s nebezpečím pádu do hloubky. 

V kapitole C se věnuji bezpečnostnímu značení a jeho umístění a také průchodům kolem 

stavby. Kapitola D řeší požadavky na přechody přes výkopy a kapitola E přemostění 

překážky. V kapitole F jsou uvedeny bezpečnostní předpisy. V přílohách metodické pomůcky 

jsou obrazně vedle sebe postaveny ukázky dobré a špatné praxe. 

Zajištění staveniště u liniových staveb má mnoho variant, které lze na jedné stavbě 

kombinovat. Pro přehlednost jsem možné způsoby zabezpečení staveniště zpracovala do 

tabulky. V levém sloupci jsou popsány varianty zabezpečení liniových staveb. V prostředním 

sloupci najde čtenář názornou ukázku. V pravém sloupci je uveden popis, kde je vhodné daný 

způsob zabezpečení použít. Technicky jsou jednotlivé možnosti popsané v podkapitolách. 

Tab. 17 -  Zajištění proti vstupu nepovolaných osob u liniových staveb 

Způsob zajištění  Použití 

 

 

Oplocení 

 

- Při zajištění liniových staveb, v místě, které je 

vzdáleno do 20 metrů od dětského hřiště nebo 

sportoviště, vstupu nebo hlavní přístupové cesty do 

škol, školek apod. 

- V místě, kde je hloubka výkopu větší než 2 metry 

v zastavěném území 

 

 

Zábradlí 

 

- V zastavěném území, kde není specifikován 

požadavek na oplocení 

- V nezastavěném území, kde je vzdálenost k veřejné 

komunikaci (chodník, silnice, polní cesta …) menší 

než 10 m 

 

 

Zábrany 

 

- V nezastavěném a zastavěném území s charakterem 

nezastavěného území (např. pole, louka…), kdy 

nejkratší vzdálenost k veřejné komunikaci 

(chodník, silnice, polní cesta…) je více než 10 m. 

Nelze použít v místech, kde lze očekávat pohyb 

osob (např. parky). 

 

Řízení provozu 

nebo střežení 

 

 

 

- Nelze-li u prací prováděných na pozemních 

komunikacích z provozních nebo technologických 

důvodů bezpečnost osob zajistit jinak 

V přílohách jsou uvedeny příklady dobré a špatné praxe, podle níž mohou zhotovitelé snáze 

volit např. způsoby umístění přechodových lávek nebo oplocení.  
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Správně umístěný přechod navazující na 

zábrany 

 

 
Lávka nesplňuje požadavky pro přechody 

 

Obr. 32, 33 – Dobrá a špatná praxe zajištění přechodu přes výkop 

Metodická pomůcka „Standardy BOZP, část I. Staveniště“ je poměrně rozsáhlý dokument, 

proto jsem ji celou zařadila jako Přílohu 1 ke své disertační práci. Je zpracovaná pro praktické 

využití na stavbách. Tím, že obsahuje hodně obrazových výstupů je názorná a vhodná i pro 

využití na stavbách, kde práce vykonávají zahraniční pracovníci. Metodická pomůcka je již 

naformátovaná a připravená pro tisk, proto v ní nejsou uvedeny odkazy na použité obrázky. 

Veškeré použité fotky a obrázky pocházejí z mojí vlastní databáze nebo ze společné databáze 

SPOLEČNÉ VIZE: bezpečnost práce na staveništi, o.s.. Metodická pomůcka bude použita pro 

potřeby ČKAIT a v nejbližší době by měla vyjít v tisku. 

 

9.2 Software BOZPis 

Řešení problému spojených s realizací liniových staveb vidím ve využití softwaru, který jsem 

zpracovala jako výstup své disertační práce. Software BOZPis slouží zadavatelům staveb pro 

rychlou a jednoduchou orientaci ve všech zákonech, vyhláškách a nařízeních, které se týkají 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prvním modulem je aplikace „Požadavky na 

zabezpečení staveniště“, která formou jednoduchého průvodce zjistí parametry staveniště a 

následně vypíše všechna bezpečnostní opatření, která je potřeba realizovat. Modul je v 

pilotním provozu zaměřen pouze na liniové stavby, do budoucna se však počítá s jeho 

rozšířením. Software je cílený na zadavatele stavby, projektanty i zhotovitele. Svou 

jednoduchostí je vhodný zejména pro stavby, kde se nepředpokládá zpracování plánu BOZP. 

Ve výstupu programu se objeví upozornění na nutnost zřízení přechodů přes výkopy, 

světelného značení apod., aby se eliminovala všechna rizika ve styku stavby s třetími 

osobami.  
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Proč je software vhodný pro projektanty? Projektant jako součást projektu zpracovává také 

ZOV, kde je nutné vědět, jaké rizikové faktory stavbu ovlivňují a pro jejich bezpečnou 

realizaci vybrat vhodné bezpečnostní opatření. Tato opatření se následně zapracují do 

rozpočtového programu tak, aby všichni zhotovitelé ve výběrovém řízení měli stejné 

podmínky pro nacenění bezpečné stavby. 

Proč je software vhodný pro zadavatele? Zadavatel rozhoduje o finančních prostředcích na 

realizaci stavby, a poněvadž jednou z jeho povinností je odpovědnost za bezpečnou realizaci 

díla, musí vědět, za co své peníze investuje. Pořízení některých bezpečnostních opatření jako 

je světelné signalizační zařízení nebo přesun zastávek IDS skutečně nejsou levnou záležitostí. 

Proč je software vhodný pro zhotovitele? Zhotovitel ve fázi výběrového řízení vytváří cenu, 

za kterou je možno stavbu zrealizovat. Mnohé projektové dokumentace však nejsou 

zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci díla a neobsahují např. část ZOV. Rozpočty 

bývají připraveny pro ocenění za soubor a často neobsahují konstrukce potřebné pro bezpečné 

zhotovení díla. Zhotovitel potřebuje vědět, co má z hlediska BOZP nacenit, aby jeho nabídka 

byla za vykalkulovanou cenu bezpečně proveditelná. 

Software BOZPis je vhodný zejména v předrealizační přípravné fázi stavby. V tuto chvíli je 

k dispozici na veřejně přístupných stránkách stavební fakulty VUT tstsw.cz/bozpis. Modul je 

v pilotním provozu a je zaměřený na liniové stavby, ale do budoucna se počítá s rozšířením i 

na ostatní druhy staveb. Program není určen prioritně pro koordinátory BOZP ale především 

pro ty, kdo se neorientují v bezpečnostních předpisech. Je nastaven tak, aby po vložení 

základních vstupních údajů o stavbě poskytl co největší množství odborných informací 

souvisejících s bezpečnou realizací stavby. Pro laika jsou tyto informace složitě dohledatelné 

v bezpečnostních předpisech, které se stále aktualizují a mění.  

Vstupní údaje se zatrhávají – klikají v menu: 

 Druh stavby (novostavba – havárie) 

 Typ území (nezastavěné – zastavěné – hustě zastavěné s velkým pohybem osob – 

komunikace) 

 Hloubka výkopu (do 1,3 – do 2 – nad 2 metry) 

 Materiál výkopu (zemina – skála – násyp) 

 Materiál ukládaného potrubí (kamenina – ocel – plast) 

 Práce v blízkosti vodní hladiny (ano – ne) 
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 Práce v blízkosti živých elektrických zařízení (ano – ne) 

 Práce na plynovém potrubí (ano – ne) 

 Protlaky a mikrotunelování (ano – ne) 

 

Obr. 34 – Ukázka vstupního menu programu [15] 

Výstup obsahuje informace o požadované dokumentaci a dále technická a organizační 

opatření související s každým procesem výstavby. Při rozkliknutí modrých otazníků se objeví 

upozornění na speciální požadavky související s danou činností, jako je již zmíněná nutnost 

osazení světelné signalizace, přesunutí zastávky IDS, apod. Je zde také možnost rozkliknutí 

názorných ukázek správné a nesprávné praxe. 

Zkušenosti z pilotního provozu programu: 

Podle respondentů, kteří mi poskytli zpětnou vazbu, byl program vyzkoušen zatím ve 12 

případech. Spokojenost byla především s jednoduchým ovládáním a přehlednými výstupy. 

Respondenti se ve 2 případech vznesli požadavek na rozšíření programu o „materiál“ a 

„kabelové vedení“. Dotazy byly především na to, zda se uvažuje o rozšíření databáze a zda by 

program nemohl být doplněn o ceny. Kolonky pro kalkulaci cen jsou sice připraveny, ale 

předpokládá se spíše využití pro zavedení vlastních cen podle zkušeností z dříve 

realizovaných zakázek. Pro názornost uvádím snímek výstupu s rozkliknutými poznámkami. 
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Obr. 35 – Ukázka výstupu z programu [15] 

9.3 Případová studie  

Pro vyhodnocení použitelnosti softwaru BOZPis bylo osloveno šest stavebních firem, které se 

zabývají realizací liniových staveb. Z těchto šesti dvě firmy požadavek rovnou odmítly kvůli 

velké vytíženosti, další dvě firmy pouze vyzkoušely fungování programu, ale neměly kapacitu 

na zhotovení porovnávacích rozpočtů, jeden zhotovitel měl na ověření zájem, ale teplárenská 

stavba, kterou jsem již dříve ve své dizertační práci zmiňovala, ještě nebyla připravena pro 

výběrové řízení. Z tohoto důvodu bylo ověření programu provedeno pouze zhotovitelskou 

firmou Sta-Bo Group spol. s r.o., která na části připravované liniové stavby s názvem 

„Technická a dopravní infrastruktura v prostoru mezi ul. Mlýnská a Husova“ program 

vyzkoušela. Podle připravených pokynů nejprve provedla nacenění rozpočtu bez 

bezpečnostních prvků, poté vložila vstupní údaje o stavbě do programu BOZPis. Na základě 

získaných informací z programu znovu nacenili stavbu tentokrát již se všemi potřebnými 

bezpečnostními konstrukcemi a se zohledněním skutečné ceny za vybudování zařízení 

staveniště v nejnutnějším rozsahu. Cena zařízení staveniště byla podle mých pokynů 

vypracovaná ve dvou variantách a to pronájem a pořízení nových konstrukcí. Na závěr jsem 

potom provedla porovnání všech zpracovaných variant. Celá případová studie je Přílohou 2 

mé disertační práce. Tady bych chtěla firmě Sta-Bo Group spol. s r.o. poděkovat za vstřícnost 

a spolupráci při ověření programu BOZPis.  
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10. ZÁVĚR 

Ve své disertační práci jsem se zabývala bezpečností na stavbách. Čerpala jsem ze statistik, 

průzkumu provedených na vybraných stavbách a z vlastní praktické zkušenosti koordinátora 

BOZP na staveništi. Na základě provedeného průzkumu jsem dokázala, že stavebnictví 

patří k jednomu z nejrizikovějších odvětví, co se úrazovosti týká. Na metodických 

postupech uvedených v kapitole 7 jsem podložila tvrzení, že zajištění BOZP nemusí být 

drahé a že dodržováním BOZP se dá snížit počet úrazů na staveništi i třetích osob v jeho 

okolí. Podložila jsem tvrzení, že komplexní řešení BOZP se „vyplatí“.  

Vědecký přínos práce je v komplexním pohledu na problematiku dvou do této doby 

neporovnávaných oblastí, jimiž je zajištění bezpečnosti pracovníků a ochrana třetích osob. 

Nově předkládám tvrzení, že kvalita dodržování bezpečnosti práce odráží přístup zadavatelů a 

tím i celé společnosti k odpovědnosti za BOZP. 

Praktickým přínosem disertační práce je možnost VYUŽITÍ V PRAXI jak metodické 

pomůcky s názvem „Standardy BOZP, část I. Staveniště“, tak zejména v předrealizační fázi 

výstavby komplexního programu BOZPis. 

 

10.1 Hlavní výsledky práce 

Hlavním cílem disertační práce bylo vytvořit metodickou pomůcku pro nejrizikovější etapu 

výstavby z pohledu ochrany pracovníků a také třetích osob. Na základě provedeného 

průzkumu vyšla jako nejrizikovější etapa zabezpečení staveniště. SPLNĚNÍ HLAVNÍHO 

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE BYLO DOSAŽENO zpracováním metodické pomůcky 

s názvem „Standardy BOZP, část I. Staveniště“, která je Přílohou 1 této práce. Metodická 

pomůcka předkládá komplexní řešení nejrizikovější etapy výstavby s rozsáhlou grafickou 

přílohou. 

Dalším vytýčeným cílem bylo vytvoření softwaru, na jehož základě se dá reálně stanovit cena 

za bezpečnostní opatření na liniových stavbách.  Software BOZPis pro zajištění bezpečnosti 

na liniových stavbách je v současné době testován v praxi. Reakce na tento program jsou 

vcelku pozitivní. Úkolem softwaru, je pro konkrétní stavbu, na základě zadání skutečných 

podmínek stavby, reálně stanovit náklady na dodržování BOZP při samotné realizaci stavby.  

VYTÝČENÉ CÍLE PRÁCE BYLY SPLNĚNY.  
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Na metodických postupech, které jsou dílčími cíli práce, jsem dokázala, že je-li bezpečnost 

řešená včas, tak nemusí být drahá. Přestože bezpečnostní opatření primárně nevytvářejí 

žádné hodnoty, sekundárně je tvoří. Hlavní hodnotou je zdraví pracovníků, jejich účast ve 

výstavbovém procesu a to, že firma nemusí řešit náklady spojené s pracovním úrazem. 

Metodika prokázat, že zajištění bezpečnosti práce nemusí být drahé, zvláště když se řeší včas. 

Vždy je efektivnější nehodám předcházet, než následně řešit odstraňování jejich následků. 

Navíc bezpečnost práce by měla být věcí všech pracovníků. Bezpečné pracoviště zvyšuje 

kvalitu provedené práce a především chrání životy pracovníků a třetích osob, které se 

dostávají do těsného kontaktu se stavbou. Ze získaných teoretických i praktických zkušeností 

z výkonu činnosti koordinátora BOZP jsem dospěla k názoru, že úroveň BOZP není o 

zpřísňování legislativních požadavků, ale o společenské odpovědnosti za ochranu 

lidského života. K aktivní ochraně života a zdraví je vedle odpovědnosti nezbytný dostatek 

informací, které pomohou člověka chránit a snížit tak počet zbytečných pracovních úrazů. 

 

10.2 Poznatky pro další výzkum a praxi 

Do budoucna vidím potenciál v dopracování Počítačového programu na hlídání rizik, jehož 

první verze určená pro realizační fázi staveb se v praxi neuchytila. Program by mohl být 

implementován do časového plánu popř. i rozpočtu. V určité fázi by se mohl stát součástí 

databáze Informačního modelu budovy (BIM).  

Dalším zajímavým tématem by mohlo být porovnání rizik a cen za provedení výkopů 

liniových staveb a za používání bezvýkopové technologie, která se v ČR zatím poměrně málo 

využívá.   
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BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HMG  Harmonogram 

HPH  Hrubá přidaná hodnota 

IDS  Integrovaný dopravní systém 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MU  Mimořádná událost 

NP  Nadzemní podlaží 

NV  Nařízení vlády 

OIP  Oblastní inspektorát práce 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

OZO  Odborně způsobilá osoba 

PD  Projektová dokumentace 

RTG  Rentgen 

SD  Stavební deník 

SOD  Smlouva o dílo 

SÚ  Stavební úřad 

SÚIP  Státní úřad inspekce práce 

TDS  Technický dozor stavebníka 

ZOV  Zásady organizace výstavby 

ZS  Zařízení staveniště 

ZUK  Zvláštní užívání komunikace 
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