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5.6. 2014 – 23. Workshop  

   

 Plán BOZP od A až Z 



Program: 

 

- Kulatý stůl  

 

- Plán BOZP: 

          liniová stavba 

- Plán BOZP: 

          postup střecha 

- Plán BOZP: 

          postup zhotovitele 

          SKANSKA 

9:00 až 12:00 hod Kulatý stůl  Bc. Vladimír Mílek 

JUDr. Anna Samková  

Ing. Zdeněk Neset 

Mgr. Svatava Hrubá 

Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 

Ing. Eva Štoudková  

Ing. Karel Škréta 

Ing. Juraj Novodomec 

Ing. Radek Turin 

Ing. Jindřich Pater 

Ing. Jiří Mocek 

Mgr. Libor Mikulica 

SPOLEČNÁ VIZE 

MPSV 

SUIP 

Arrano Group 

ČSSK 

ROVS 

VÚBP Praha 

SKANSKA 

OHL ŽS 

ČKAIT 

STRABAG 

RWE 

13:00 až 13:30 hod Plán BOZP  

- liniová stavba 

Ing. Dalibor Alter Arrano Group 

13:30 až 14:00 hod Plán BOZP  

-  postup 

"střecha" 

Radim Frank RAFRA 

14:00 až 14:30 hod Plán BOZP  

-  postup "výkopy" 

Karel Novotný Lektor BOZP 

14:30 až 15:00 hod Plán BOZP  

-  postup 

"zhotovitele" 

Ing. Juraj Novodomec 

Hendrik van Brenk 

SKANSKA 

SKANSKA USA 

23. WORKSHOP SPOLEČNÉ VIZE 

„PLÁN BOZP  od A až Z“ 
minimálními požadavky Obsahu plánu BOZP  - Návrh přílohy č. 6 k NV 591/2006 Sb. 



Jediná věc 

Horší než být slepý  

je mít zrak  a nemít 

VIZI.  

Citát: 
Helena Keller 



SPOLEČNÁ  

VIZE 

SPOLOČNÁ  

VIZIA 

RADA 

SPOLEČNÉ VIZE  

titul jméno příjmení  titul funkce pracovní skupina 

Bc. Vladimír Mílek Předseda 

Mgr. Svatava  Hrubá  Výkonný 

místopředseda 

vzdělávání, legislativa 

Ing. Ján Donič Místopředseda Oblastní kanceláře 

Prievidza SR 

Doc. 

Ing. 

Pavel Svoboda CSc. Místopředseda vysokoškolské vzdělávání 

Ing. Jindřich  Pater Zmocněnec  pro jednání s ČKAIT 

Ing. Jiří Zondlak Zmocněnec  pro zahraničí 

Mgr. Jana Navrátilová Pokladník 

Ing. Eva Štoudková Revizor 

Irena Adensamová  Zástupce Oblastní kancelář 

České Budějovice 

Ing. Mojmír Klas CSc. Specialista  práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

Ing. Milan Kondziolka Specialista ITI obecná BOZP 

Ing. Zdeněk Neset Zástupce SÚIP 

JUDr. Anna Samková Zástupce MPSV 

Bc. Jiří Svoboda Zástupce Kancelář Chomutov 

Ing. Karel Škréta Specialista lešení, OOPP, normy 

Ing. Jitka Vlčková Zástupce  vysokoškolské vzdělávání 



SPOLEČNÁ  

VIZE 

SPOLOČNÁ  

VIZIA 

20. leden WORKSHOP České Budějovice 
31. leden Seminář Prievidza 
  1. února Valná hromada Brno 
  8. února Seminář Praha 
28. březen Seminář Brno 
12. duben  Seminář Olomouc 
15. květen  II. Mezinárodní konference Prievidza   
23. květen Seminář Praha 
24. květen Seminář Brno 
30. květen Seminář Plzeň 
  4. června Seminář Brno 
  7. června Seminář Jihlava 
18. června Seminář Ostrava 
20. června Seminář Olomouc 
26. června Seminář Brno 
12. září Seminář Praha 
  3. října Seminář Praha 
  4. října Seminář Pardubice 
10. října Seminář Praha 
17. října Seminář Prievidza 
24. října III. Mezinárodní konference Brno 
22. listopad Seminář Brno 
29. listopad Webinář Verlag 
 

2013 

činnosti 



SPOLEČNÁ  

VIZE 

SPOLOČNÁ  

VIZIA 

2013 

činnosti 

                     2013 - leden až prosinec  Pracovní skupina MPSV 
 
-- Zákon 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) 

 
-- Zákon č. 251/2005 Sb.  

- O inspekci práce 

-  
-- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
-           Příloha č. 6 Minimální požadavky na obsah Plánu BOZP 

 
 
 
 
 
 
   

Minimální požadavky na zpracování  

Plánů BOZP 



1.Úvod 

2. Základní údaje a všeobecné údaje  

3. Informace potřebné pro vyplnění „Oznámení o zahájení prací“ 

4. Soupis podkladů a dokumentů 

5. Harmonogram 

6. Postup staveniště  

7. Postup zemní práce 

8. Postup betonářské práce 

9. Postup zednické práce 

10. Postup montážní práce 

11. Postup bourací a rekonstrukční práce 

12. Postup stropy 

13. Postup střechy 

14. Postup řemeslných prací 

15. Postup řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření  

způsobená prolínáním jednotlivých prací 

16. Specifické požadavky na stavbu 

17. Závěr  

SPOLEČNÁ  

VIZE 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  

Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

min. obsah Plánu BOZP 



Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POJMY 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

1. Příloha č. 6 upřesňuje požadavky na zpracování plánu BOZP 

uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2 

 

zadavatel stavby zajistí, aby již během projektové přípravy 

stavby byl koordinátorem BOZP zpracován plán,  

 

podle druhu a velikosti stavby, který bude obsahovat potřebná 

opatření z hlediska   časové potřeby i způsobu provedení prací na 

stavbě; 

 

 a dle NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c)  

 

…aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 

místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, 

informace a POSTUPY zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  



Plán BOZP: 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

2. Plán BOZP se zpracovává před zahájením prací 

(v přípravě stavby či prací a činností se zvýšeným rizikem) a je 

výsledkem spolupráce zadavatele stavby, projektanta s jeho 

zpracovatelem - koordinátorem BOZP . 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POJMY 



Plán BOZP: 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

2. Plán BOZP se zpracovává před zahájením prací 

(v přípravě stavby či prací a činností se zvýšeným rizikem) a je 

výsledkem spolupráce zadavatele stavby, projektanta s jeho 

zpracovatelem - koordinátorem BOZP . 

3. Smyslem plánu BOZP je stanovení  POSTUPŮ řešících 

bezpečnostní opatření pro realizaci stavby tak, aby tato opatření 

zajistila bezpečnost práce pro všechny zúčastněné na výstavbě 

včetně veřejnosti dotčené prováděnými pracemi.  

 

Z tohoto důvodu musí být plány zpracovány s ohledem na 

konkrétní podmínky plánované stavby.  

Koordinace BOZP je soubor činností, 

zahrnující   
- legislativní,  

- organizační, 

- technická a jiná opatření 

směřující k omezení rizik a škodlivých vlivů na životy a zdraví pracovníků. 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POJMY 



Plán BOZP: 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP? 

TP – PP - „PBPP“ 
 

 

 

„POSTUP 

      BEZPEČNÉHO 

            PROVÁDĚNÍ 

                        PRACÍ“ 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POJMY 



Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP? 

TP  
Ze zrušené vyhlášky 324/1990 Sb. 

§ 4 

Příprava staveb 

(1) Dodavatel  stavebních  prací   musí  v  rámci  dodavatelské dokumentace 

vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

(2) Součástí  dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní 

postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 

 

 

(3) Technologický postup musí stanovit 

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 

c) použití strojů a zařízení  a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 

d) druhy a typy pomocných stavebních  konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin 

apod.), 

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, 

f) technické a organizační opatření k zajištění  bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, 

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  



Plán BOZP: 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

Zhotovitel stavby provádí stavbu, 

kterou řídí prostřednictvím stavbyvedoucího.  

 

ŘÍZENÍ STAVBY  
 

Jedná se o sled činností, které vedou k dosažení vytýčeného cíle.  

1) Předvídání  

              2) Plánování  

                     3) Zadání úkolů – organizování 

                             4) Kontrolování  

                                      5) Usměrňování  

LOGISTIKA = Plán  Organizace Bezpečné Výstavby   

  je odvozena od řeckého slova Logos, což znamená řád, pořádek, princip, systém. 

Zahrnuje organizaci, plánování, řízení a výkon toků pracovních činností, skladování materiálů, 

stavebních dílců, odpadů, apod. 

 

 „správné věci  

                ve správný čas  

                                  na správném místě“ 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POJMY 



Plán BOZP: 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

KOORDINACE BOZP     

prakticky je dohoda na KDBOZP a zápis KDBOZP se 
stává součástí aktualizace Plánu BOZP. 

Koordinace BOZP na staveništi nepředstavuje žádnou revoluční změnu ani 

v řízení, ani v inženýrských disciplínách.  

 

V podstatě jde pouze o způsob myšlení, jehož základem je systematické a 

důsledné přemýšlení o: 

 

-  co se může stát 

-  kde se to může stát 

-  jak se to může stát 

-  jaké to bude mít důsledky 

- a jaké další děje nastanou a k jakým škodám na zdraví dojde. 

§ 8 NV 591/2006 Sb. 

(1) Koordinátor během realizace stavby 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POJMY 



Plán BOZP: 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

Investor  

Zadavatel stavby 

Stavebník   

 slova Johna Ruskina (1818–1900), který napsal: 
 

Když někdo zaplatí zbytečně mnoho, možná ztratí trochu peněz.  

      To je vše.  

            Ale když někdo chce zaplatit příliš málo, 

                                                          často ztratí úplně všechno.   

se stále ještě bohužel drží falešné myšlenky,  

že je možné za velmi nízkou cenu  

obdržet dobrou kvalitu stavebního díla.  

Investor = zadavatel stavby = stavebník   

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POJMY 



 

 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., 

O zajištění dalších 

podmínek BOZP 

 

 

ZÁSADY BOZP 

 

 

 

 

Vyhláška  

č. 499/2006 Sb.,  

č. 62/2013 Sb.. 

o dokumentaci staveb 

Příloha č.  

 

         

 

1. URČIT KOORDINÁTORA  BOZP (§14) 

2. ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP (§15) 

3. OZNÁMIT OIP ZAHÁJENÍ PRACÍ NA STAVBĚ (§15) 

4. PŘEDAT koordinátorovi podklady pro jeho činnost, 

poskytnout potřebnou součinnost a ZAVÁZAT všechny 

zhotovitele stavby, k součinnosti s koordinátorem (§14)   

 

1. ZÁSADY BOZP při práci na staveništi 

2. POSOUZENÍ POTŘEBY koordinátora BOZP 

4. Rozsah a obsah společné dokumentace vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

5. Rozsah a obsah projektové pro ohlášení stavby § 104, odst.1, písm. a) až  e) SZ nebo pro vydání 

    stavebního povolení  

8. Náležitosti dokumentace bouracích prací 
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MÚ  

je každé škodlivé působení sil 

a jevů vyvolaných pracovní 

činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie,  

 

které ohrožují život,  

zdraví fyzických osob 

a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. 

 

MÚ je riziko, které musí  

koordinátor BOZP na staveništi 

řešit. 
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2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 
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15.  Postup řešící jednotlivé 
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opatření  způsobená 
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prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  
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POJMY 



Povinnosti koordinátora BOZP:             

1) Ustanovení veřejnoprávních 

předpisů                                                                             

 

2) Plánu BOZP 

 

 

 

3) Soukromoprávních  ujednání 
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Čína    -  13 poschoďová budova 

 

1) Výkop na podzemní garáže byl vykopaný na jižní straně, do hloubky 4,6 m. 

2) Vytěžená zemina byly vyvezeny na severní stranu a navýšeny do výšky 10 m. 

3) Dům byl zatížen skrytému tlaku ze severu i z jihu. 

4) Výsledek byl boční tlak 3 000 tun.  

 

A tak se dům převrátil na jih. 

 

Špatné základy? 

Špatná projektová příprava - dodatečné naplánování podzemních garáží?  

Špatná deponie vytěžené zeminy? 

Špatné klimatické podmínky - voda z častých deštů začala prosakovat do země? 
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Informace potřebné  

pro vyplnění 

 

Oznámení  

          o zahájení prací 
 

 

dle přílohy č. 4, NV 591/2006 Sb. 

přehled předpisů vztahujících se k realizaci stavby 

 

1. Datum odeslání oznámení:   

2. Zadavatel(é) stavby:       

a) Název (jméno a příjmení):       

b) IČ:          

c) Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):   

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště:   

4. Stavba: 

a) Druh:   

b) Stručný popis: 

c) Práce a činnosti, (podle př. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

5. Zhotovitel(é) stavby: 

a) Název (jméno a příjmení):        

Identifikační číslo:      

c) Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):  

Fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby: 

a) Jméno a příjmení:      

b) Identifikační číslo:      

c) Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):  

d) Obor autorizace:      

e) Číslo autorizace: 

6. Koordinátor(ři) při přípravě stavby:    

a) Název (jméno a příjmení):     

b) Identifikační číslo:      

c) Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):  

7. Koordinátor(ři) při realizaci stavby: 

a) Název (jméno a příjmení):     

b) Identifikační číslo:      

c) Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání):  

8.  Staveniště předáno zhotoviteli dne:    

Plánované ukončení prací dne:      

9.   Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi:  

10. Plánovaný počet zhotovitelů:    

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi:   

12. Zadavatel stavby – stavebník  

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  
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Soupis podkladů a dokumentů 
 

 

použitých ke  zpracování Plánu BOZP. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 

zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) 

stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení 

podle § 117 odst. 2 stavebního zákona.  

  

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část 

E. Zásady organizace výstavby  

  

1.   Technická zpráva 
 informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 

mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, významné sítě technické infrastruktury, 

napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., úpravy z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, řešení zařízení staveniště včetně 

využití nových a stávajících objektů, popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, stanovení podmínek 

pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 3) podmínky pro 

ochranu životního prostředí při výstavbě, orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

  

2. Výkresová část 
celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb  zařízení staveniště, vyznačení přívodu 

vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a  odvodnění 

staveniště. 

F. Dokumentace  stavby (objektů) 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  
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POSTUP STAVENIŠTĚ 

řešící a specifikující řešení: 
 

- oplocení a ohrazení stavby, 

- vstupy a vjezdy na staveniště, 

- prostory pro skladování a manipulaci s materiálem, 

  (i mimo staveniště např. při vykládce),  

- osvětlení stavenišť a pracovišť, 

- ochranná pásma a opatření proti jejich poškození, 

- řešení opatření při nebezpečí výbuchu či požáru, 

- komunikace na staveništi včetně podjíždění vedení, 

- hlavní vypínač stavby, prozatímní rozvody elektřiny, 

- čerpání vody, 

- noční osvětlení, 

- vnější vlivy na stavbu-otřesy od dopravy, 

- nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, 

- opatření pro případ krizové situace, 

- řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

- umístění a řešení zařízení staveniště. 
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POSTUP STAVENIŠTĚ 

Dohled a řízení bezpečnosti 

provozu se na pozemních 

komunikacích zajišťuje dostatečným 

počtem způsobilých osob. 

  

Dopravní značení komunikací se 

provádí dle předpisu „Zásady pro 

přechodné dopravní značení na 

pozemních komunikacích“ 

 

návrh a umístění značek může 

provádět jen firma oprávněná MD.  

 

Uzavírky komunikací musí být 

provedeny v souladu s § 24 sil.zákona 

č. 13/1997 Sb. a § 39 vyhl. č. 

104/1997 Sb. 

1. Úvod 
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14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 
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Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP STAVENIŠTĚ SITUACE  
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PŘÍLOHA Č. 4  SITUAČNÍ PLÁN STAVENIŠTĚ 

Zábrany napojeny na stávající 

oplocení 

Pevné ohrazení staveniště 

doplněné tabulkami 

NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN 

Vjezd pro zaměstnance, vrátnice 

Pevné ohrazení staveniště 

doplněné tabulkami 

NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN 

Vjezd na staveniště 

zajištěný proti vstupu 

nepovolaných osob 

U vstupu / vjezdu na staveniště 

umístit bezpečnostní tabulky: 

• NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN 

• NEBEZPEČÍ ÚRAZU 

• VSTUP JEN V OCHRANNÉ 

PŘILBĚ 

• POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV 

Pevné ohrazení staveniště 

doplněné tabulkami 

NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN 

Zamezit průchod – 

zabezpečit uzamknutí dveří 



Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP ZEMNÍ PRÁCE 

řešící a specifikující řešení: 
 

- provádění výkopů-riziko zasypání osob, 

- druhy pažení,  

- šířka výkopu,  

- sklony svahu,  

- technologie ukládání sítí do výkopu, 

- zabezpečení okolních staveb, 

- snižování a odvádění povrchové a podzemní vody, 

- řešení zajištění proti pádu do výkopu 

- přechody a přejezdy přes výkopy, 

- osvětlení ohrazení,  

- úpravy pro slepce,  

- přeprava zemin,  

- dopravu materiálu do výkopů,  

- vstupy osob do výkopu,  

- způsob manipulace se zeminou. 

 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 

zahájení prací“ 

4.  Soupis podkladů a 

dokumentů 

5. Harmonogram 

6.  Postup staveniště  

7.  Postup zemní práce 

8.  Postup betonářské práce 

9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  



Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP ZEMNÍ PRÁCE 
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Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP ZEMNÍ PRÁCE 

Svislé stěny ručně kopaných výkopů 
musí být zajištěny pažením  
od hloubky větší než 1,3 m 
v zastavěném území  
a 1,5 m v nezastavěném území.  

Při zajišťování výkopů zhotovitel vychází: 

 z  
 
- PD, 
- NV č. 591/2005 Sb., 
- plánu BOZP  
- a vlastních opatření 
- k minimalizaci rizik.  
 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 
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16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  



Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

řešící a specifikující řešení: 
 

- způsob dopravy betonové směsi, 

- zajištění pracovníků proti pádu do směsi,  

- pohyb po výztuži, 

- přístup k místům betonáže,  

- předpokládané provedení bednění. 

 

Konstrukce ochranných zábradlí u stěnových 

bednění  pád částí bednění  
odbedňovaných dílců  
na osobu deformace beton  
 
 
 
 
 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  
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vyplnění „Oznámení o 
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15.  Postup řešící jednotlivé 
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opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  



Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

řešící a specifikující řešení: 
 

- způsob dopravy betonové směsi, 

- zajištění pracovníků proti pádu do směsi,  

- pohyb po výztuži, 

- přístup k místům betonáže,  

- předpokládané provedení bednění. 
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11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 
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15.  Postup řešící jednotlivé 
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stavbu 
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Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

řešící a specifikující řešení: 
 

- způsob dopravy betonové směsi, 

- zajištění pracovníků proti pádu do směsi,  

- pohyb po výztuži, 

- přístup k místům betonáže,  

- předpokládané provedení bednění. 

 

Při betonáži je nutné dodržet tyto PRACOVNÍ POSTUPY: 
- nesmí se použít betonová směs, která začala tuhnout před  

   zpracováním na místě určení, 

- při betonáži sledovat stav bednění i jeho podporové 

   konstrukce, také polohu výztuže, 

- nesmí se beton ukládat z větší výšky jak 1,5m, 

-              - dodržovat zásady krytí výztuže a hutnění betonu,  

-              - betonovat po vrstvách svislé konstrukce,   

-              - v době tvrdnutí beton ošetřovat  (vlhkost, teplota). 

Betonovací koše - plnění betonem 
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2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  
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rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 
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Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

řešící a specifikující řešení: 
 

- způsob dopravy betonové směsi, 

- zajištění pracovníků proti pádu do směsi,  

- pohyb po výztuži, 

- přístup k místům betonáže,  

- předpokládané provedení bednění. 

 

Sekundární doprava při staveništní výrobě 

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 
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10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 
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16.  Specifické požadavky na 

stavbu 
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Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP ZEDNICKÉ PRÁCE 

řešící a specifikující řešení: 
 

- technologie zdění-zevnitř objektu, 

- ochranné zábradlí zvenku,  

- z obvodového lešení,  

- zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 

- dopravu materiálu pro zdění, 

- zajištění pod prací ve výškách. 

 

1. Přejímka pracoviště 

2. Přesun materiálu  
(do jednotlivého podlaží bude 

organizován v koordinaci s GZ 

pomocí věžových jeřábů, 

staveništního výtahu) 

3. Založení zdiva 
(Veškeré typy stěn a příček 

budou založeny na těžkých 

asfaltových pásech o tl. 4 mm, 

položených nasucho na 

železobetonovou podlahu 

jednotlivého podlaží.) 

4. Vlastní vyzdívka  
(Vyzdívky z cihelných bloků a 

z příčkovek dle TP 

zpracovanými těmito výrobci.) 

5. Ukončení zdiva  
(kotvení ke stropní konstrukci) 

6. Závěrečná kontrola  
provedených prací 

7. Úklid pracoviště  
(předání ) 
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2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 
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9.  Postup zednické práce 

10.  Postup montážní práce 

11.  Postup bourací a 

rekonstrukční práce 

12.  Postup stropy 

13.  Postup střechy 

14.  Postup řemeslných prací 

15.  Postup řešící jednotlivé 

práce a činnosti a stanovící 

opatření  způsobená 

prolínáním jednotlivých 

prací 

16.  Specifické požadavky na 

stavbu 

17.  Závěr  



1. Přejímka pracoviště 

2. Přesun materiálu  
(do jednotlivého podlaží bude 

organizován v koordinaci s GZ 

pomocí věžových jeřábů, 

staveništního výtahu) 

3. Založení zdiva 
(Veškeré typy stěn a příček 

budou založeny na těžkých 

asfaltových pásech o tl. 4 mm, 

položených nasucho na 

železobetonovou podlahu 

jednotlivého podlaží.) 

4. Vlastní vyzdívka  
(Vyzdívky z cihelných bloků a 

z příčkovek dle TP 

zpracovanými těmito výrobci.) 

5. Ukončení zdiva  
(kotvení ke stropní konstrukci) 

6. Závěrečná kontrola  
provedených prací 

7. Úklid staveniště  
(předání ) 

  

   

  

   

Zdění v  prostoru  

          s nebezpečím zadušení 

Zdění v prostoru 

               s nebezpečím otravy 

Zdění v prostředí 

            s nebezpečím výbuchu 

Zdění v prostoru 

                  jiná nebezpečí 
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Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

POSTUP ZEDNICKÉ PRÁCE 

řešící a specifikující řešení: 
 

- technologie zdění-zevnitř objektu, 

- ochranné zábradlí zvenku,  

- z obvodového lešení,  

- zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 

- dopravu materiálu pro zdění, 

- zajištění pod prací ve výškách. 

 

Navrhuje projektant 

Rozhoduje stavebník 

 

Navrhuje koordinátor 

 

Navrhuje koordinátor 

 

Navrhuje koordinátor 

 

Technologická  část Pracovní postup Bezpečnostní 

 rizika – opatření 

Zdravotní  

rizika – opatření 

ZDIVO: 

-z cihel 

-z pálených cihel 

-z betonových tvárnic a 

betonu 

-z tvárnic třískocemento-vých 

-sendvičové 

-obkladové 

NÁŘADÍ: 

-pila 

-míchačka 

-stavební kolečko 

-atd. 

KOTVENÍ do konstrukcí 

-stěny 

-sloupy 

-pilíře 

-Příčky 

1) Přejímka pracoviště 

 úklid pracoviště  

 zajištění pracovního 

prostoru 

 zajištění inženýrských sítí 

2) Skladování 

a přísun zdícího materiálu 

 ponechat volný pracovní prostor 

 stroje pro výrobu, zpracování a 

přepravu malty - čerpadla. 

 manipulace s materiálem 

 OOPP k ochraně zraku. 

3) Založení 

základového pásu 

 dle technologické části 

4) Zdění  ztráta stability zdiva 

 únosnost zdiva 

 kotvené zdiva 



Navrhuje projektant 

Rozhoduje stavebník 

 

Navrhuje koordinátor 

 

Navrhuje koordinátor 

 

Navrhuje koordinátor 

 

Technologická  část Pracovní postup Bezpečnostní 

 rizika – opatření 

Zdravotní  

rizika – opatření 

Zvýšené riziko 

dle NV č.591/2006 Sb. 

 

5) Zdění a zvýšení místa práce 

 

6) Zdění a ochrana proti pádu  

1) pád z výšky 

2) propadnutí  

DSK (dočasné stavební konstrukce) 

A) Lešení kozové  

pracovní podlaha: 

- do výšky 1,5 m  

- nad 1,5 m výšky  

- nad 2m výšky   

B) Lešení např. rámové 

C) Pochozí lávka  

D) Vysokozdvižná plošina 

Osobní zajištění: 

- záchranný pás  

- záchranný postroj 

 Místo pro uchycení OOPP pro 

zachycení pádové energie 

7) Zdění a nebezpečný 

prostor 
 

- nebezpečí otravy 

- nebezpečí zadušení 

- nebezpečí výbuchu 

- prašné prostředí 

 

 

- speciální pracovní režim 

 

 

- OOPP 



Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

POSTUP MONTÁŽNÍ PRÁCE 

řešící bezpečnostní opatření: 
 

- při jednotlivých montážních operací a s tím spojených opatření pro zajištění  

  pomocných stavebních konstrukcí, 

- přístupy na místo montáže,  

- způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 

- doprava stavebních dílů  

   a jejich upevňování a stabilizace. 

 

POPIS PŘEPRAVOVANÝCH PRVKŮ  

 ŽB SLOUPY  

 ŽB VAZNÍKY  

 ŽB VAZNIČKY (KROKVE) 

 PRŮVLAKY A ZTUŽIDLA  

 SCHODIŠŤOVÁ RAMENA  

 STROPNÍ PANELY SPIROLL  

1. Úvod 

2.  Základní údaje a všeobecné 

údaje  

3.  Informace potřebné pro 

vyplnění „Oznámení o 
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POSTUP MONTÁŽNÍ PRÁCE 

řešící bezpečnostní opatření: 
 

- při jednotlivých montážních operací a s tím spojených opatření pro zajištění  

  pomocných stavebních konstrukcí, 

- přístupy na místo montáže,  

- způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 

- doprava stavebních dílů  

   a jejich upevňování a stabilizace. 

 

VOLBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Kritické místo: Staveništní komunikace - ověření poloměrů 
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Způsob vyproštění - záchrana osob) 
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Systém POVOLOVÁNÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
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ZAJIŠTĚNÍ POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE A V JEHO OKOLÍ  
 

a) vyloučení provozu,  

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

    nebo pod místem práce ve výšce,  

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými    

    na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny 

    postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1m, 

nebo  

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.  

 

   Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  

 

 

                    Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází 

vnější           hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  

                    Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné 

roviny           výše uvedená šířka ohroženého prostoru  zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se 

zvětšuj         tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně  

                    dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.  
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Použití systému ALSIPERCHA  
Tento systém ochrany proti pádu z otočného sloupku tvoří kovová konzolová konstrukce. Sloupek je na 

spodním konci opatřen kónickou ocelovou trubku, která se vkládá do pouzdra osazeného do betonu 
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Organizace pracoviště při zhotovení krytiny z asfaltových izolačních pásů 
 
1.demontovatelný jeřábek pro dopravu 
materiálu a nářadí 
2. skládka NAIP 
3. zásoba pohonných hmot 
4. hasicí přístroj 

5. natavovací aparát 
6. benzínová lampa k nahřívání spojů 
7. zatírání styků ocelovou stěrkou 
8. střešní svody 
9. výlez na střechu 
 

POSTUP STŘECHY 
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provádění nátěrů a fasád, dokončovací práce kolem objektu-chodníky, osvětlení 
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- jednotlivých prací 
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- práce za provozu veřejných dopravních prostředků  

  (dráha, silniční nebo závodová doprava),  

- opatření vycházející ze specifik vyplývajících  z podmínek u provozovaných objektů 

- např. při rekonstrukci či stavbách v areálech zadavatelů. 

 

Zásady pro bezpečný provoz jeřábu:  

 

     - charakteristiku a popis pracoviště s popisem prováděných  

       prací na staveništi,  

     - seznam osob, které mohou přijít do styku s jeřábem,  

     - popis údržby, prohlídek a revizí (způsob dorozumívání),  

     - vedení dokumentace jeřábu a místo jejich uložení,  

     - způsob zajištění osob nepřímo zúčastněných na provozu  

       jeřábu,  

     - způsob hlášení mimořádných událostí,  

     - způsob komunikace mezi jednotlivými pracovníky,  

     - podpisy: zpracovatele systému bezpečné práce, pověřené  

       osoby, odborného technika a provozního technika,  

     - podpisy všech seznámených osob zúčastněných na  

       provozu jeřábu. 
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- práce a činnosti spojené s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření,  

  (výbušnin podle zvláštních právních předpisů, v souvislosti s přílohou č. 5, bod 10, k NV 

  č. 591/2006 Sb., atp.) 
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2. Postupy řešící MÚ – práce ve výkopu 

3. Ostatní dokumentace BOZP 

 Údržba budovy, střechy? 

SPOLEČNÁ  
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Plán BOZP: 

Příloha č. 6 

NV 591/2006 Sb. 

SPOLEČNÁ  

VIZE 

ZÁVĚR 

Pokud se nebudou některé výše uvedené práce na stavbě vyskytovat, body obsahující 

postupy těchto prací se v konkrétním plánu neuvedou. 

 

  

Plány BOZP se upravují a aktualizují základě informací a podkladů jednotlivých zhotovitelů 

(§ 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.) tak, aby byla zachována vazba bezpečnostních 

opatření pro všechny následující zhotovitele na staveništi. 

  

  

U velkých a rozsáhlých staveb  

(např. stavby dálnic, elektráren, železničních koridorů, kampusů,...)  

s množstvím stavebních objektů lze plán zpracovávat dle výše uvedeného obsahu na 

jednotlivé stavební celky a objekty se specifikací společných opatření (zajištění staveniště, 

doprava materiálu, staveništní komunikace apod.). 
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