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BOZP truhlářů na stavbě 

Zajištění staveniště 

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

Zařízení pro rozvod energie 

 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu. 

 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 
požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.  



BOZP truhlářů na stavbě 

 Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí 
zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 
musí být pevná a stabilní. 

 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí¨. 

 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 
provedených opatřeních. 

 



BOZP truhlářů na stavbě 

Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

 



BOZP truhlářů na stavbě 

Montážní práce 

 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí 
montážního pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních 
prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam.  

 Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a 
bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém 
postupu. 

 Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti 
fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno 
upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle 
průvodní dokumentace výrobce. 

 



BOZP truhlářů na stavbě 

 Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní 
podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s 
postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup 
montáže. 

 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí 
být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. 
této přílohy. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející 
dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být 
odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení 
konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

 Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při 
jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku 
rozkmitání těchto dílců působením větru. 



BOZP truhlářů na stavbě 

Bourací práce 

 Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně 
vertikálním směrem shora dolů. 

 Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět 
tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze 
stropuje odklizen vybouraný materiál. 

 Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby 
provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty 
nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze 
tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém 
postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu 
práce. 

 Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby 
nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem 
jeho nahromadění. 



BOZP truhlářů na stavbě 

 Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a 
zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno 
bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá 
pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, 
jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

 Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a 
tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna 
opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby. 
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