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Rizika

OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ A MINIMALIZACI RIZIK

1. přiražení
materiálem,
sesunutí
nebo pád
materiálu

2. přejetí
vozidlem,
přimáčknutí,
sražení, pád
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Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 101, odst.3: Plní-li na jednom pracovišti úkoly
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a
pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny
zaměstnance na pracovišti.
Opatření: Vyčkat a dbát příkazů a pokynů osoby za pracovní činnost zhotovitele odpovědné. Tato osoba
bude písemně uvedena ve stavebním deníku. Díly lešení, bednění a další materiál vykládat, nakládat a
skladovat ve vyhrazeném, dostatečně velkém a pro skladování materiálu upraveném montážním
prostoru, který zajistí objednatel. Nepovolaným osobám je vstup do montážního prostoru zakázán. Při
manipulaci s materiálem (přemisťování, vykládání, nakládání, ukládání, páskování, apod.), dodržovat
předpisy BOZP a PO, které se k manipulaci a skladování vztahují a provádět osobami zdravotně a
odborně způsobilými. Uposlechnout pokynů pracovníka zhotovitele odpovědného za činnost na daném
pracovišti. Používat předepsané OOPP (ochranné přílby, pracovní obuv, pracovní oděv, signální vesty,
pracovní rukavice apod.). Pokud se budou účastnit pomocných prací při manipulaci s materiálem
(přenášení, vykládání, nakládání, skladování apod.) zaměstnanci jiných zaměstnavatelů nebo OSVČ,
musí být prokazatelně proškoleni o bezpečné manipulaci a skladování materiálu (ruční manipulace,
manipulační technika apod.). Pro tuto činnost bude objednatelem zajištěn vhodný dostatečně velký,
únosný, upravený a urovnaný prostor a přístupové komunikace. Při vykládání, nakládání a manipulaci
s materiálem zajistit kolem vozidla dostatečně velký, volný a upravený manipulační prostor. Nepovolaným
osobám zakázat pohyb v ohroženém prostoru, kde by byly ohroženy padajícím nebo sesouvajícím se
materiálem a také kolem ložné plochy vozidla. Nepopojíždět s vozidlem, na kterém není materiál
zajištěný proti pohybu a pádu. Zakázat svémocnou manipulaci s díly lešení nebo používání dílců lešení
jiným způsobem než ke kterému jsou určeny. Nepohybovat se pod břemeny na manipulačních vozících,
jeřábech, zdvihadlech aj. Dodržovat bezpečný odstup od manipulační techniky, přemisťovaných břemen,
skladovaného materiálu. Nezdržovat se v prostoru mezi břemenem, vozidlem, manipulačním vozíkem
nebo jiným pohybujícím se prostředkem a pevnou překážkou. Nepohybovat se mezi zavěšeným
břemenem a pevnou překážkou. Nezdržovat se na ložné ploše vozidla v blízkosti materiálu, který není
zajištěný proti pádu nebo sesunutí. Nepohybovat se po uloženém materiálu na ložné ploše vozidla.
Nepohybovat se v prostoru, nad kterým probíhají práce ve výškách a který je ohrožený pádem předmětů
nebo materiálu. Neprovádět zakázané manipulace a činnosti. Používat předem dohodnuté signály.
Dodržovat pokyny předané formou bezpečnostních značek, značení a nápisů. Materiál ukládat tak, aby
byl vždy zajištěný proti sesunutí, překlopení, rozkulení, pádu. Nářadí, nástroje materiál mít při práci ve
výšce vždy bezpečně zajištěné proti pádu.
Opatření : Pohyb osob, vozidel a mechanizace zabezpečit po stanovených a zřetelně vyznačených
přístupových komunikacích, které zajistí objednatel. Zvýšená pozornost všech osob při řízení vozidel a
jiných prostředků, zvláště vůči chodcům. Zvýšená pozornost všech osob při pohybu v prostorách, kde
pojíždějí vozidla nebo jiné prostředky. Nepohybovat a nezdržovat se v prostoru mezi vozidly, manipulační
technikou nebo jiným prostředkem a pevnou překážkou. Nezdržovat se mezi vozidly nebo mezi
manipulační technikou a také za vozidlem nebo vozíkem, který se chystá couvat nebo couvá. Použít
výstražnou zvukovou signalizaci před zahájením couvání a v průběhu couvání. Couvání vozidel zajistit
poučenou a způsobilou osobou. Neprovádět opravy dopravních, manipulačních nebo jiných prostředků
na komunikacích určených k dopravě. Dopravní a ostatní prostředky odstavit pouze na místě k tomu
určeném. Vozidla a jinou techniku odstavit a bezpečně zajistit proti nežádoucímu pohybu a proti zneužití
nepovolanou osobou. Přizpůsobit rychlost a způsob jízdy místním podmínkám. Zajistit volné průjezdy,
vchody, průchody. Seznámit se zásadami bezpečného pohybu po komunikacích na staveništi a
prokazatelně se seznámit s používanými bezpečnostními značkami a signály a dodržovat je. Zákaz
popojíždění vozidel s osobami na ložné ploše a s nákladem nezajištěným proti pohybu nebo pádu.
Používat v prostoru nakládky, vykládky a ostatních prostorách předepsané OOPP (ochranné přílby,
pevnou pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, reflexní vesty). Při kurtování a odkurtování
nákladu, otevírání bočnic a zadního čela musí řidič a popř. závozník zabezpečit, aby jimi nebo uvolněným
nákladem nemohl být nikdo zasažen a v ohroženém prostoru kolem ložné plochy se nesmí v průběhu
otevírání bočnic, kurtování nebo odkurtování zdržovat nepovolané osoby. Materiál se nesmí volně opírat
o bočnice a ani zadní čelo. Pohyb a práci v prostoru, který je nad okolním povrchem výš než 0,5 m
(otevřená korba vozidla) a není zajištěný proti pádu osob vhodným a dostatečným způsobem
(zábradlí,rampa, dostatečně vysoké bočnice apod.) provádět s maximální opatrností, necouvat k volnému
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okraji korby, provést úklid korby od kluzných nánosů, sněhu, námrazy, nevstupovat na ložnou plochu ve
znečištěné obuvi, dodržovat zásadu opěry těla ve třech bodech, Pro výstup a sestup z takto vyvýšeného
prostoru použít vhodné prostředky(schůdky, žebřík, stupačku s madlem apod.), neskákat z ložné plochy,
nešplhat po nákladu. Nepohybovat se po poškozené ložné ploše. Neprovádět zakázané manipulace
pomocí manipulační techniky (např. zvedání osob na vidlích vozíku, jeřábem, pojíždění s osobami na
vozíku apod.)
3.poranění
Opatření : Při provádění pracovních činností, které způsobují nadměrné víření nebo uvolňování
zraku
prachových nebo jiných pevných částic na pracovišti a do jeho okolí (broušení, vrtání, montáž, demontáž
částicemi rzi znečištěných dílců lešení aj.), používat ochranu zraku (obličejový štít, ochranné brýle). Neprovádět
činnosti, které víří ve zvýšeném množství prach a jiné pevné částice za přítomnosti osob, které nejsou
a prachu
vybaveny ochranou zraku (zametání ložného prostoru vozidla, čištění stlačeným vzduchem apod.) Před
započetím činností, jejichž důsledkem by mohlo být zvýšené nebezpečí poškození zraku upozornit
přítomné osoby. Nezdržovat se a nepohybovat se bez ochrany zraku v blízkosti pracovních činností, kde
hrozí poranění zraku.
4.pád z výšky Opatření: Konstrukce lešení nesmí být před písemným předáním zhotovitelem objednateli a po
do volné
písemném předání objednatelem zhotoviteli k užívání nebo demontáži používána jakýmkoliv jiným
hloubky
zaměstnancem nebo osobou, než zaměstnancem zhotovitele nebo zaměstnancem subdodavatele
montážních služeb zhotovitele. Pro činnosti, které jsou zařazeny svou povahou do kategorie práce ve
výškách a nad volnou hloubkou je nezbytné použít prostředky kolektivní ochrany proti pádu nebo OOPP
pro zajištění jednotlivce při práci ve výškách. Tyto činnosti mohou vykonávat pouze osoby zdravotně a
odborně způsobilé. V opačném případě je pohyb nezajištěných osob v uvedených prostorách přísně
zakázaný. Konstrukce lešení musí být smontována dle technické dokumentace. Na pracovištích
zhotovitele se do okamžiku písemného předání konstrukce k užívání zhotovitelem objednateli a po
následném převzetí konstrukce zhotovitelem od objednatele k demontáži, nesmí pohybovat ostatní
zaměstnanci nebo osoby. Pokud jejich pohyb po pracovišti zhotovitele bude nezbytný, jsou povinni tuto
skutečnost oznámit osobě za pracovní činnost zhotovitele odpovědné a následně uposlechnout jejich
pokynů. Zákaz jakýchkoliv zásahů do smontované a předané konstrukce lešení. Okamžité ohlášení
poškození konstrukce nebo svémocného zásahu do konstrukce (demontáž zábradlí, demontáž kotev aj.)
Před vstupem na konstrukci lešení a zahájením prací provést vždy zběžnou kontrolu stavu konstrukce.
Ihned odstranit zjištěné závady. Všechny volné okraje musí být zajištěny vhodnými prostředky proti pádu.
Dodržovat zákaz práce ve výškách za nepříznivých klimatických podmínek dle NV č. 362/2005 Sb. a
ČSN 73 8101.
5.pád
Opatření:Konstrukci montovat a demontovat dle technické dokumentace. Zákaz jakýmkoliv způsobem
zasahovat do konstrukce lešení (vyjmutí dílců z konstrukce, narušení podloží konstrukce, odstranění
konstrukce
kotev, zábradlí, doplnění sítí nebo plachet, úprava dílců apod.). Provádění jiných prací nebo činností
nesmí narušit stabilitu a bezpečnost konstrukce. Pro montáž lešení použít pouze dílce, jejichž stav zajistí
bezpečné používání a provoz konstrukce za stanovených podmínek, pro které byla konstrukce určena.
Každý zaměstnanec je povinen při podezření na jakoukoliv závadu nebo poškození lešení nebo
související konstrukce a staveb, toto oznámit nejbližšímu nadřízenému. Ten bezodkladně informuje
zhotovitele, který ihned přijímá nezbytná opatření (prohlídka, kontrola založení, kotvení, ztužení,
odstranění závad) Konstrukce bude objednateli předána dle odsouhlasené technické dokumentace
odpovědnou osobou zhotovitele. Dodržování podmínek pro provádění zběžných a odborných prohlídek
lešení. Konstrukce lešení bude zhotovena dle technické dokumentace a vhodných pracovních postupů.
6.pády,
zakopnutí,
uklouznutí,
podvrtnutí
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Opatření: Používat vhodnou pracovní obuv. Udržovat na pracovišti čistotu a pořádek. Při výstupu na
ložnou plochu vozidla a sestupu použít odpovídající žebřík nebo jiný plnohodnotný bezpečný prostředek
(stupačka, schůdky apod.). V zimě provádět adekvátní údržbu a zajištění komunikací, montážního
prostoru, konstrukce lešení proti uklouznutí. (odstraňování sněhu, námrazy, jiných překážek, posyp solí,
inertním materiálem aj.) Neprodleně odstranit kluzné nánosy (rozlitý olej, bláto aj.) Zakázat vstup do
prostor, kde je rozdíl mezi pracovištěm, komunikací, podlahou, rampami a okolní podlahou vyšší než 0,5
m a není zajištěný bezpečný přístup a není-li volný okraj zajištěný proti pádu zábradlím nebo jiným
rovnocenným prostředkem. Zakrýt nebo ohradit všechny otvory, prohlubně. Poklopy se nesmí samovolně
odsunout nebo uvolnit. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi na možné nerovnosti, výmoly nebo jiné
překážky.
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7.zranění
padajícími
předměty z
výšky

8.ohrožení
výfukovými
plyny

Opatření: Zákaz pohybu a setrvávání zaměstnanců a jiných osob v prostoru, který je ohrožený možným
pádem materiálu nebo jakýchkoliv jiných předmětů z výšky (při montáži nebo demontáži, užívání lešení).
Vyloučit provoz v ohroženého prostoru (ohrazení, oplocení, střežení). Zajištění bezpečnosti v ohroženém
prostoru pomocí ochranných a záchytných konstrukcí(ochranné stříšky, kryté podchozí koridory, apod.).
Obsluha stavebních vrátků a jiných zdvihadel pouze osobami zdravotně a odborně způsobilými, které
jsou seznámené s návodem pro bezpečnou obsluhu a údržbu. U závěsných prostředků (háků) používat
bezpečnostní pojistky proti náhodnému vyháknutí a pádu břemene. Neshazovat předměty a materiál z
výšky bez bezpečného zajištění místa dopadu. Zákaz shazování předmětů, u nichž není možné určit
místo dopadu(např. plechy, apod.) a materiál, který by mohl zaměstnance strhnout z výšky. Zákaz
shazování komponentů lešení. Používat předepsané OOPP (tzn. ochranné průmyslové přílby, pevnou
pracovní obuv, reflexní vesty, pracovní oděv, pracovní rukavice). Dodržovat technologické postupy.
Zákaz provádění zakázaných postupů.
Opatření: Nenechávat u vozidel a manipulačních vozíků při odstavení zapnutý motor. Provozovat pouze
techniku, která je k provozu způsobilá. Zákaz použití jakýchkoliv dopravních nebo manipulačních
prostředků v uzavřených prostorách bez odpovídajícího katalyzátoru výfukových plynů.

9.vznícení,
požár,
výbuch,
popálení

Opatření: Doplňování pohonných hmot do automobilů provádět pouze na čerpacích stanicích.
Doplňování pohonných hmot provádět při vypnutém motoru, dodržovat zákaz kouření a manipulace
s otevřeným ohněm. Neprovádět v blízkosti jiných činností nebo zařízení, které by mohly iniciovat
vznícení hořlavin (broušení, svařování, apod.) Neprovozovat prostředky a zařízení, ze kterých unikají
hořlavé kapaliny nebo plyny. Hořlavé kapaliny a látky nevystavovat tepelným účinkům. Nedotýkat se
horkých dílů motoru, výfuku a jiných částí, které by mohly způsobit popálení.

10.ohrožení
elektrickým
proudem

Nedotýkat se otevřených elektrických rozvaděčů, jakýchkoliv elektrických vodičů, neprovádět jakékoliv
zásahy do elektrických rozvodů a instalace. Nepoužívat zařízení, nářadí, které nemá platné revize elektro
nebo které je poškozené. Neprovádět jakékoliv neodborné opravy a činnosti, při kterých hrozí zasažení
elektrickým proudem.
OBJEDNATEL SE ZAVAZUJE:
Objednatel je povinen proškolit zaměstnance zhotovitele, popř. subdodavatele zhotovitele o předpisech
BOZP a PO platných pro stávající pracoviště, dále je povinen seznámit uvedené subjekty s požárními a
poplachovými směrnicemi, požárním řádem, evakuačním plánem, přístupovými a únikovými cestami,
s organizací první pomoci při úrazech, s umístěním pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím,
s opatřeními pro případ vzniku mimořádných událostí. Dále je objednatel povinen předat písemně
zhotoviteli rizika plynoucí z pracovní činnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů nebo osob. Objednatel
zajistí pro shromažďování odpadu (ocelová páska, ocelový drát, komunální odpad, aj.) vhodné nádoby a
prokazatelně subjekty seznámí s nakládáním s odpady. Změny harmonogramu prací nebo
technologických postupů musí objednatel projednat s odpovědnou osobou zhotovitele.

Aktualizace : únor 2012
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