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Úvod

� Projekt v rámci úkolu:

� Zvýšení ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech.

� Sběr dat:

� zahraniční právní zdroje, 

� zahraniční a naše dobrá praxe, 

� terénní šetření u stavebních podniků a projektantů.



Zahraniční zkušenosti I

� V rámci EU je situace na úseku BOZP ve výkopech řešena různě.

� Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko a dále pak Belgie, Finsko, Irsko, 
Lotyšsko a Francie – řeší konkrétní zásady práce.

� Bulharsko – řeší pouze okrajově (zodpovědnost je významně na straně 
projektanta).

� Estonsko – odkazy na dobrou praxi (např. pažení již od 1,2 m).



Zahraniční zkušenosti II

� Řecko – +/- neřeší.

� Kypr – cílené akce na osvětu.

� Litva – řeší pomocí doporučení – Pravidla BOZP při výstavbě.

� Holandsko – zodpovědnost na projekci a zhotovitele.

� Dobrou praxi využívají také v Kanadě, USA, Austrálii a na Novém Zélandu.



Terénní šetření I

� Zásady BOZP jsou porušovány u velkých i malých firem.



Terénní šetření II



Někdy až hodně špatné následky



Původce problémů

� Kultura (bezpečnosti) české společnosti.

� Proto je potřeba se zaměřit na:

� zadavatele stavby,

� projektanty, 

� koordinátory BOZP, 

� stavbyvedoucí, 

� fyzické osoby vstupující do výkopů.



Informační brožura

� Cca až dva listy A4.

� Pro jednotlivé profese:

� právní požadavky,

� zodpovědnost za BOZP v rámci projekční přípravy stavby,

� zodpovědnost za BOZP při výběru zhotovitele,

� zodpovědnost za BOZP v rámci realizace stavby,

� koordinace prací,

� správná a špatná praxe.



Možné změny v právních předpisech I

� Aktuálně probíhá odborná diskuse mezi jednotlivými zainteresovanými 
stranami.

� Změny v oblasti:

� rozměrových parametrů,

� zodpovědnosti.

� Možnost dát se cestou analýzy a větší svobody, ale i zodpovědnosti.



Možné změny v právních předpisech II
� Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 

osoby, se stanovuje dle následující tabulky:

� Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. Při stanovení šířky výkopu se zohledňuje druh prací, šířka 
předmětů, se kterými je ve výkopu manipulováno, hloubka výkopu, 
technologie prováděných prací, způsob pažení a sklon svahovaných výkopů.



Možné změny v právních předpisech III

� Systém zodpovědnosti v rámci možné cesty přes analýzy rizik je stále velká 
neznámá.

� Vstupovat do výkopů a dohlížet na práce ve výkopech mohou jen fyzické osoby, 
které jsou prokazatelně obeznámeny s riziky ohrožení života a zdraví souvisejícími 
s jimi prováděnými pracemi. Fyzická osoba (např. stavbyvedoucí) dohlížející na 
prováděné práce je zodpovědná za dodržení zásad ochrany života a zdraví 
stanovených tímto předpisem. Minimální požadavky na ochranu života a zdraví 
stanovených tímto předpisem nemusí být dodrženy v případě, kdy je v 
technologickém předpise prokazatelně zhodnocena nepotřebnost dodržování 
těchto minimálních zásad. Technologický předpis pak stanovuje individuální 
minimální požadavky na zajištění ochrany života a zdraví.

� Odchýlení se od požadavků 591/2006 Sb.?



Závěr

� BOZP na staveništi je jedna z aktuálních výzev.

� Nutná je osvěta.

� Inspirace v zahraničí

� Diskuse v odborné veřejnosti.


