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Základní zásady BOZP – zednické práce, 
montážní práce, práce na staveništi - BOZP

� zednické práce
� montážní práce
� práce na staveništi, zajištění staveniště před 

zahájením prací
� legislativa – Nařízení vlády 591/2006 Sb.



Zednick é práce - BOZP

� 1. Stroje pro výrobu, zpracování a p řepravu malty se na 
staveništi um ísťují tak, aby p ři provozu nemohlo dojít k 
ohrožení fyzických osob.

� 2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpe čen účinný 
způsob dorozum ívání mezi fyzickou osobou provád ějící
nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla.

� 3. Při činnostech spojených s nebezpe čím odst říknutí vápenné
malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochra nné
pracovní prost ředky. Vápno se nesm í hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách.

� 4. Materiál p řipravený pro zd ění musí být uložen tak, aby pro 
práci z ůstal volný pracovní prostor široký nejm éně 0,6 m.

� 5. K doprav ě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, 
pokud jsou um ístěny a zabezpe čeny tak, aby p řepravou 
materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.



Zednick é práce - BOZP

� 6. Na právě vyzdívanou st ěnu se nesm í vstupovat nebo ji jinak 
zatěžovat, a to ani p ři provád ění kontroly svislosti zdiva a 
vázání roh ů.

� 7. Osazování konstrukcí, p ředmětů a technologických za řízení
do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové
dokumentaci, nejedná-li se o p ředměty malé hmotnosti, které
stabilitu zdiva zjevn ě nemohou narušit. Osazené p ředměty 
musí být p řipevn ěny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout.

� 8. Na pracovištích a p řístupových komunikacích, na nichž jsou 
fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky pop řípadě nebezpečí
propadnutí nedostate čně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavk ů stanovených zvláštním právním 
předpisem.

� 9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné
konstrukce se sm í jen tehdy, jsou-li zabezpe čeny proti uvoln ění
a sesunutí.



Zednické práce



Montážní práce - BOZP

� 1. Montážní práce sm í být zahájeny pouze po náležitém p řevzetí
montážního pracovišt ě fyzickou osobou ur čenou k řížení
montážních prací a odpov ědnou za jejich provád ění. O předání
montážního pracovišt ě se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt ě umožňovalo 
bezpečné provád ění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a spl ňovalo požadavky stanovené v p říloze 
č. 1 k tomuto na řízení.

� 2. Fyzické osoby provád ějící montáž p ři ní používají montážní a 
bezpečnostní pom ůcky a p řípravky stanovené v 
technologickém postupu.

� 3. Montážní a bezpe čnostní p řípravky, sloužící k zajišt ění
bezpečnosti fyzických osob p ři montáži, zejm éna při práci ve 
výšce, je nutno upevnit k dílc ům ješt ě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylu čuje-li to technologický postup montáže.

� 4. Zvolené vázací prost ředky musí umožnit zav ěšení dílce podle 
průvodní dokumentace výrobce.



Montážní práce - BOZP

� 5. Způsob a m ísto upevn ění stejn ě jako se řízení vázacích 
prost ředků musí být voleno tak, aby upevn ění i uvoln ění
vázacích prost ředků mohlo být provedeno bezpe čně.

� 6. Pro p řístup na montážní pracovišt ě a pro z řízení bezpečné
pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jso u 
současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodišt ě nebo stropní panely. Podm ínky stanoví
technologický postup montáže.

� 7. Svislá doprava osob na pracovišt ě ležící výše než 30 m se 
zajiš ťuje výtahem nebo záv ěsným košem, pokud to charakter 
konstrukce nebo postup práce nevylu čuje.

� 8. Dopravovat fyzické osoby pomocí záv ěsného koše lze pouze 
podle zpracovaného technologického postupu a v soul adu s 
bližšími požadavky zvláštního právního p ředpisu, jestliže k 
tomu dala prokazateln ě souhlas odborn ě způsobilá fyzická
osoba pov ěřená zhotovitelem.



Montážní pr áce - BOZP

� 9. Při odebírání dílc ů ze skládky nebo z dopravního prost ředku 
musí být zajišt ěno bezpe čné skladování zbývajících dílc ů podle 
části I. této p řílohy.

� 10. Zdvihání a p řemis ťování zav ěšených b řemen nebo 
přemísťování pomocí pojízdných za řízení se provádí v souladu 
s bližšími požadavky zvláštního právního p ředpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo p řemísťovat b řemena zasypaná, 
upevn ěná, přimrzlá, p řilnutá nebo jiným zp ůsobem 
znemožňující stanovení síly pot řebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajišt ěno, že nebude p řekročena nosnost použitého 
zařízení.

� 11. Během zdvihání a p řemis ťování dílce se fyzické osoby 
zdržují v bezpe čné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad 
místem montáže mohou z bezpe čné plošiny nebo podlahy 
provád ět jeho osazení a zajišt ění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od záv ěsu zdvihacího prost ředku teprve po tomto 
zajišt ění.



Montážní pr áce - BOZP

� 12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p řeklopení šrouby, 
montážními stolicemi, vzp ěrami, zaklínováním v základové patce nebo 
jiným vhodným zp ůsobem. Zp ůsob uvol ňování vázacích prost ředků z 
osazovaných dílc ů, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpe čnost osob nebyla podmín ěna stabilitou 
osazovaných dílc ů a aby stabilita dílc ů nebyla touto činností
ohrožena.

� 13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, a ž je předcházející
dílec bezpe čně uložen a upevn ěn podle technologického postupu.

� 14. Montážní p řípravky pro do časné zajišt ění dílc ů smí být 
odstra ňovány až po upevn ění dílc ů a prostorovém ztužení konstrukce 
stanoveném v projektové dokumentaci.

� 15. Technologický postup stanoví zp ůsob vyztužení t ěch dílc ů, při 
jejichž osazení je bezpe čnost fyzických osob ohrožena v d ůsledku 
rozkmitání t ěchto dílc ů působením v ětru.

� 16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáž e trvale 
uzemn ěny.



Montážní práce



Práce na staveništi, požadavky na zajištění
staveniště - BOZP

� 1. Stavby, pracovišt ě a zařízení staveništ ě musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p ři dodržení
následujících zásad:
- a) staveništ ě v zastav ěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejmén ě 1,8 m. Při vymezení staveništ ě se bere ohled na související
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto kom unikace, prostory a 
provoz na nich co nejmén ě narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně
vyznačit a osv ětlit,
- b) u liniových staveb nebo u staveniš ť pop řípadě pracoviš ť, na kterých se 
provád ějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábrad lím skládajícím 
se alespo ň z horní ty če upevn ěné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné
mezilehlé st řední ty če; s ohledem na místní a provozní podmínky m ůže toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle p řílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto 
nařízení,
- c) nelze-li u prací provád ěných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických d ůvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpečnost provozu a osob zajišt ěna jiným zp ůsobem, nap říklad řízením 
provozu nebo st řežením,
- d) nepoužívané otvory, prohlubn ě, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny pod le přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto na řízení nebo zasypány.



Práce na staveništi, požadavky na 
zajištění staveniště - BOZP

� 2. Zhotovitel ur čí způsob zabezpe čení staveništ ě proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí ozna čení hranic staveništ ě tak, aby byly z řetelně
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lh ůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí b ýt vyzna čen 
bezpečnostní zna čkou (na řízení vlády č. 11/2002 – umíst ění bezpečnostních 
značek) na všech vstupech, a na p řístupových komunikacích, které k nim 
vedou.

� 3. Nejsou-li požadavky na zabezpe čení staveništ ě pro zrakov ě a pohybov ě
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí z hotovitel, aby náhradní
komunikace a oplocení pop řípadě ohrazení staveništ ě na ve řejných 
prostranstvích a ve řejně přístupných komunikacích umož ňovalo bezpe čný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 
postižením.

� 4. Vjezdy na staveništ ě pro vozidla musí být ozna čeny dopravními zna čkami 
(vyhláška č. 30/201 Sb. o pravidlech silni čního provozu), provád ějícími místní
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyzna čen bezpečnostní zna čkou (na řízení vlády č. 11/2002 –
umíst ění bezpe čnostních zna ček) na všech vjezdech, a na p řístupových 
komunikacích, které k nim vedou.



Práce na staveništi, požadavky na zajištění
staveniště - BOZP

� 5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, stav eb nebo 
zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovíd ající
opat ření ke spln ění podmínek stanovených provozovateli t ěchto 
vedení, staveb nebo za řízení (zákon 457/2000 Sb.), a b ěhem provád ění
prací je dodržuje.

� 6. Po celou dobu provád ění prací na staveništi musí být zajišt ěn 
bezpečný stav pracoviš ť a dopravních komunikací; požadavky na 
osvětlení stanoví zvláštní právní p ředpis (na řízení vlády  č. 178/2001 
Sb. v platném zn ění).

� 7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostate čně únosná, je 
povolen pouze, pokud je vhodným technickým za řízením nebo jinými 
prost ředky zajišt ěno bezpe čné provedení práce, pop řípadě umožn ěn 
bezpečný pohyb po této ploše.

� 8. Materiály, stroje, dopravní prost ředky a b řemena p ři doprav ě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpe čnost a zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi, pop řípadě jeho bezprost řední
blízkosti.



Příprava staveniště



Práce na staveništi, zajištění staveniště – zařízení
pro rozvod elektrické
energie - BOZP

� 1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být 
navržena, provedena a používána takovým zp ůsobem, aby nebyla 
zdrojem nebezpe čí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí
být dostate čně chrán ěny p řed nebezpe čím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba do časného za řízení pro rozvod 
energie a ochranných za řízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvád ěné energie, podmínkám vn ějších vliv ů a odborné zp ůsobilosti 
fyzických osob, které mají p řístup k sou částem za řízení. Rozvody 
energie, existující p řed zřízením staveništ ě, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditeln ě označeny.



Práce na staveništi, zajištění staveniště – zařízení
pro rozvod elektrické energie - BOZP

� 2. Dočasná elektrická za řízení na staveništi musí spl ňovat normové
požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrol ám a revizím 
ve stanovených intervalech. Hlavní vypína č elektrického za řízení musí
být umíst ěn tak, aby byl snadno p řístupný, musí být ozna čen a 
zabezpečen proti neoprávn ěné manipulaci a s jeho umíst ěním musí
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na s taveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrick á zařízení, která
nemusí z ůstat z provozních d ůvodů zapnuta, odpojena a zabezpe čena 
proti neoprávn ěné manipulaci.

� 3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p řesunout mimo staveništ ě
nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je n utno zabránit vjezdu 
dopravních prost ředků a pojízdných stroj ů do ochranného pásma. 
Nelze-li provoz dopravních prost ředků a pojízdných stroj ů pod 
vedením vylou čit, je nutno umístit záv ěsné zábrany a náležitá
upozorn ění.



Staveniště



Požadavky na venkovn í pracovišt ě na 
staveništi - BOZP

� 1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt ě nacházející se ve výšce nebo hloubce musí
být pevná a stabilní s ohledem na

� a) počet fyzických osob, které se na nich sou časně zdržují,
� b) maximální zatížení, které se m ůže vyskytnout, a jeho rozložení,
� c) pov ětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.
� 2. Nejsou-li podp ěry nebo jiné sou části pracoviš ť dostate čně stabilní samy o 

sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpe čným ukotvením, aby se 
vylou čil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovišt ě nebo jeho části.

� 3. Zhotovitel zajiš ťuje provád ění odborných prohlídek pracovišt ě způsobem a v 
intervalech stanovených v pr ůvodní dokumentaci, vždy však po zm ěně polohy 
a po mimo řádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabili tu a pevnost.

� 4. Zhotovitel skladuje materiál, ná řadí a stroje podle p řílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokyn ů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních  
předpis ů (zákon 258/2000 o ochran ě veřejného zdraví v platném zn ění) a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postup ů stanovenými v p říloze č. 
3 k tomuto na řízení tak, aby nevzniklo nebezpe čí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prost ředí.



Požadavky na venkovn í pracovišt ě na 
staveništi - BOZP

� 5. Zhotovitel p řeruší práci, jakmile by její další pokra čování vedlo k ohrožení život ů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okol í, pop řípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prost ředí vlivem nep říznivých pov ětrnostních vliv ů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, pop řípadě vlivem jiných nep ředvídatelných 
okolností. D ůvody pro p řerušení práce posoudí a o p řerušení práce rozhodne fyzická
osoba pov ěřená zhotovitelem.

� 6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat ření k ochran ě
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o p rovedených opat řeních.

� 7. Dojde-li v pr ůběhu prací ke zm ěně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, pop řípadě provozních podmínek, které by mohly nep říznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména p ři používání a provozu stroj ů, zajistí zhotovitel bez zbyte čného 
odkladu provedení nezbytné zm ěny technologických postup ů tak, aby byla zajišt ěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se zm ěnou technologických postup ů
zhotovitel neprodlen ě seznámí p říslušné fyzické osoby.

� 8. V místech s nebezpe čím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky  nebo do 
hloubky zajiš ťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takové m pracovišti osamocen ě
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro p řípad nehody a stanoví ú činnou formu 
dohledu pro pot řebu včasného poskytnutí první pomoci.



Nejčastější p říčiny úraz ů jsou :

� Nedodržování stanovených pracovních postupů

� Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních 
prostředků

� Zásahy do elektroinstalace osobami bez elektrotechnické kvalifikace

� Nedodržování základních pravidel bezpečné práce

� Nesprávná obsluha strojů, nesprávné upnutí nástroje

� Špatná domluva mezi pracovníky provádějícími stavební práce
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