
Tak zní název informaãnû propagaã-
ní kampanû - souboru akcí a akti-
vit, které se budou realizovat od

dubna a vyvrcholí v fiíjnu tohoto roku
u pfiíleÏitosti Evropského t˘dne bezpeã-
nosti práce.

Podle fiady prÛzkumÛ a ‰etfiení je povû-
domost vefiejnosti v âeské republice o pro-
blematice bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii
práci velmi nízká a ani média jí nevûnují to-
lik pozornosti a prostoru, jakou by si vzhle-
dem k v˘znamu zasluhovala, a to i s ohle-
dem na skuteãnost, Ïe více jak ãtyfii a pÛl
miliónÛ na‰ich obyvatel je bezprostfiednû
do pracovního procesu zapojeno.

Aktivity ve smûru zvy‰ování úrovnû
bezpeãnosti pfii práci, ochrany a podpory
zdraví, zamezování
vzniku úrazÛ a nemocí
z povolání tvofií nedíl-
nou souãást hospo-
dáfiské a sociální poli-
tiky státu, a musí b˘t
nejen zohlednûny pfii
formování cílÛ a kritérií ekonomického
rozvoje kaÏdého podnikatelského subjek-
tu, ale zejména úãinnû a efektivnû prová-
dûny v kaÏdodenní praxi.

Je prokázáno, Ïe z dlouhodobého hle-
diska je ochrana zdraví levnûj‰í neÏ fie‰e-
ní následkÛ a dÛsledkÛ jeho po‰kození.
V˘znam prevence vystupuje do popfiedí
zejména pfii faktu, Ïe úrazy a otravy se
nejvíce podílejí po kardiovaskulárních
a zhoubn˘ch nádorov˘ch onemocnûní na
celkové úmrtnosti, pracovní neschopnosti
a v˘znamnû pfiispívají k celkové nemoc-
nosti obyvatel âeské republiky. Úrazovost
má i dal‰í specifické postavení. Ve vût‰i-
nû pfiípadÛ postihuje osoby v mlad˘ch
a stfiedních vûkov˘ch skupinách, které
netrpí jin˘mi váÏn˘mi chorobami. Jde ves-
mûs o odvratitelné dÛsledky pÛsobení
vnûj‰ích pfiíãin a tudíÏ se jedná o úmrtí
a po‰kození zbyteãná. Vedle niãím nena-
hraditeln˘ch hodnot zdraví kaÏdého pra-
covníka, kaÏdého jednotlivce je nutné po-
ukázat i na ekonomické dÛsledky - nákla-

dy a ztráty vypl˘vající  z pracovních úrazÛ
a nemocí  z povolání. Ty fiádovû roãnû do-
sahují nûkolika miliard korun. Zdravotní
i ekonomické dÛsledky léãby a rehabilita-
ce jsou enormní a efektivita prevence je
nezpochybnitelná. V˘skyt nehodov˘ch
událostí a pracovních úrazÛ je moÏné
ovlivnit, jak dokazuje praxe vyspûl˘ch ze-
mí, pfiedev‰ím cestou v˘chovy a preven-
ce, souborem úãinn˘ch protiúrazov˘ch
opatfiení, aktivním zapojením zejména sa-
motn˘ch zamûstnancÛ i zamûstnavatelÛ.

Kampaní „Spoleãnû bezpeãnû“ bude od-
startováno cílené preventivní  a systema-
tické pÛsobení v oblasti osvûty, propagace,
v˘chovy a vzdûlávání k podpofie zvy‰ování
úrovnû bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii

práci. V leto‰ním roce
se kampaÀ zamûfií na
stavebnictví a bude
zahájena v Jihoães-
kém kraji. Stavebnictví
je Ïhavé, aktuální té-
ma, neboÈ toto odvûtví

jiÏ po fiadu let patfií k tûm nejrizikovûj‰ím.
Nebezpeãí úrazÛ se vyskytuje takfika na
kaÏdém kroku - od v˘kopÛ, pfies manipula-
ci s materiálem a bfiemeny aÏ po práce ve
v˘‰kách. Podcenûní tûchto rizik, nedodrÏo-
vání pfiedpisÛ a nízká úroveÀ bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii práci, zejména u ma-
l˘ch a stfiedních firem vedou k nejzávaÏ-
nûj‰ím dÛsledkÛm. Za posledních deset
let, v porovnání ãetnosti smrteln˘ch pra-
covních úrazÛ v âeské republice s prÛmû-
rem zemí Evropské unie, je stavebnictví
hor‰í o více jak dvacet procent. Proto hlav-
ním cílem kampanû je sníÏení poãtu smr-
teln˘ch úrazÛ ve stavebnictví na úroveÀ
EU. Poselství, adresnû pfiedávané v‰em
stavebním firmám Jihoãeského kraje
a v ‰iroké vefiejnosti komunikované, vy-
chází z málo uvûdomované si skuteãnosti,
Ïe pro firmu je nejcennûj‰ím kapitálem
zdrav˘ pracovník a pro nûho je nejcennûj‰í
jeho zdraví.

Daniela Kubíãková
fieditelka odboru 54 MPSV âR
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ZPRAVODAJ

âeská republika uskuteãnila v uplynulém ob-
dobí fiadu krokÛ, které se v˘znamnû pfiiblíÏily ke
vstupu do EU. Jedná se zejména o implementa-
ci právního fiádu EU do právního fiádu âeské re-
publiky. To je v‰ak pouze první krok. Pro úplnou
harmonizaci pfiístupÛ, a tím i splnûní podmínek
vstupu je nezbytné zavedení a uplatnûní poÏa-
davkÛ stanoven˘ch právními pfiedpisy do kaÏdo-
denní praxe. To se t˘ká i oblasti bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfií práci.

I kdyÏ fiada podnikÛ zvlá‰tû tûch vût‰ích
v âeské republice jiÏ v souãasné dobû sleduje
vût‰inu bezpeãnostních poÏadavkÛ, je je‰tû mno-
ho, zejména mal˘ch a stfiedních podnikÛ, které
v této oblasti vykazují nedostatky. Anal˘zy ukáza-
ly, Ïe hlavními pfiíãinami jsou zejména nízká infor-
movanost a nedostatek znalosti jak problémy
spojené se zaji‰tûním bezpeãné a zdraví neohro-
Ïující práce fie‰it. MPSV cílenû zvy‰uje podporu
stávajících programÛ napfi. Bezpeãn˘ podnik
a pfiípravou nov˘ch programÛ umoÏÀujících pod-
nikatelÛm nejen získat potfiebné informace
o právních poÏadavcích, ale i nalézt vhodné
a osvûdãené zpÛsoby jejich naplnûní. V polovinû
tohoto roku bude, na internetu zpfiístupnûna we-
bová stránka BOZPinfo, která by mûla vytvofiit
konkrétní místo poskytující potfiebné informace,
proto bylo po  rekonstrukci znovu otevfieno v bu-
dovû âUBP BOZP centrum poskytující informace
a poradenskou sluÏbu, z tûchto dÛvodÛ je pfiipra-
vována a v dubnu zahájena kampaÀ „Spoleãnû
bezpeãnû“. KampaÀ je v tomto roce zamûfiena do
stavebnictví, protoÏe tam v % v posledních letech
dochází k nejvy‰‰í pracovní úrazovosti.

Cílem je aktivizace v‰ech subjektÛ, kter˘ch
se problematika dot˘ká tak, aby se podpofiilo
programové zlep‰ování postavení ãlovûka v pra-
covním systému, zvy‰ovala se prevence, od-
straÀovala se rizika a pfiedcházelo se  pracov-
ním úrazÛm a v neposlední fiadû se sniÏovaly
ztráty vzniklé nízkou úrovní BOZP. Nejen tech-
nické vybavení pracovi‰È, organizace  a fiízení
práce, ale i kultura práce v˘znamnû ovlivÀuje
produktivitu práce i konkurenceschopnost pod-
nikÛ. Ve vyspûl˘ch zemích je úroveÀ fiízení
BOZP  stále více vnímána jako ukazatel úrovnû
celkového fiízení podniku a v EU jsou známy pfií-
pady, kdy nebyly uzavfieny kooperaãní dohody
se zahraniãním zájemcem právû z dÛvodÛ nízké
úrovnû BOZP v podniku.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe stále více managemen-
tÛ firem si tyto skuteãnosti uvûdomují. DÛkazem
toho je stoupající zájem o úãast v programu
„Bezpeãn˘ podnik“ i roz‰ifiující se fiada nositelÛ
toho v˘znamného ocenûní .

JUDr. Petr ·imerka,
námûstek ministra MPSV âR

KampaÀ
pro stavebnictví
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Bezpeãnost práce se jako hlavní souãást pra-
covního a Ïivotního prostfiedí fiadí mezi dÛle-
Ïité úkoly kaÏdé vyspûlé spoleãnosti. 

V odvûtví stavebnictví, které má oproti jin˘m ob-
lastem v˘razná specifika jak v pfiípravû, organizaci,
tak zejména ve vlastním provozu a provádûní prací,
jsou bezpeãnostní poÏadavky k provádûn˘m ãin-
nostem natolik rozsáhlé, Ïe zasluhují zvlá‰tní po-
zornost.

V˘bûr subjektÛ  k provûkám
Vzhledem k dlouhodobû nepfiíznivému trendu

v pracovní úrazovosti ve stavebnictví jsou kaÏd˘ rok
v rámci hlavního úkolu âÚBP zadávány inspektorá-
tÛm bezpeãnosti práce kontroly subjektÛ podnikají-
cích ve stavebnictví. Tyto provûrky, vycházející
z úrazovosti, jsou zamûfieny zejména na ãinnosti
pfiedstavující zv˘‰enou míru rizika.

Dal‰í provûrky provádûjí inspektoráty bezpeã-
nosti práce v návaznosti
na ‰etfiení pfiíãin tûÏk˘ch
nebo smrteln˘ch pracov-
ních úrazÛ.

Základním hlediskem
pro v˘bûr subjektÛ k pro-
vûrce je prevence. V rámci
tohoto kriteria jsou vybírány subjekty s vy‰‰ím poten-
cionálním ohroÏením zamûstnancÛ nebo vefiejnosti
s ohledem na stavební ãinnosti, které organizace
provádí. V rámci prevence jsou periodickynav‰tûvo-
vány subjekty tak, aby inspektoráty bezpeãnosti prá-
ce postupnû provedly kontrolu vût‰iny stavebních fi-
rem ve svém regionu. V neposlední fiadû inspektorá-
ty provádí ‰etfiení subjektÛ v dÛsledku stíÏností nebo
podnûtÛ obãanÛ. 

Poznatky z inspekcí
Velké rozdíly v pfiístupu jednotliv˘ch zamûstna-

vatelÛ k problematice splnûní poÏadavkÛ pfiedpisÛ
k zaji‰tûní bezpeãnosti práce se víceménû odvíjí od
velikosti firmy. Îivnostníci a malé firmy vûnují pro-
blematice bezpeãnosti práce buì velmi malou po-
zornost, nebo spí‰e se této problematice vÛbec ne-
vûnují. Tyto subjekty úrazy vût‰inou nehlásí, za-
mûstnance vybaví pouze pracovním odûvem a obu-
ví ne vÏdy pfiedepsan˘ch vlastností. ·kolení, je-li
provádûno, nemá pfiedepsan˘ rozsah a náleÏitosti.

Oproti tomu vût‰í firmy mají bezpeãnost práce
nûjak˘m zpÛsobem, vût‰inou dodavatelsky, zaji‰Èo-
vánu. Zde se v pfiípadû externího pracovníka ponû-
kud vytrácí smysl prevence a vyhledávání rizik
v praktické rovinû, tzn. na stavbách.

Dozorované subjekty odstraÀují závady zji‰tûné
pfii kontrolách vût‰inou velice rychle a v co moÏná
nejkrat‰ím termínu. V Ïádném pfiípadû to ale nezna-
mená, Ïe by na druhé stranû zároveÀ pfiijímaly tako-
vá opatfiení, aby se v rámci prevence rizik shodná
zji‰tûní jiÏ neopakovala. ZáleÏí na práci inspektora,
zda dokáÏe pfiesvûdãit vedoucí pracovníky organiza-
cí, Ïe nejde jen o odstranûní zji‰tûn˘ch závad, ale
hlavnû pfiijetí opatfiení proti jejich opakování.

Vybavení osobními ochrann˘mi pracovními pro-
stfiedky je u subjektÛ na zlep‰ující se úrovni. Sezna-
my jiÏ zaãínají b˘t zpracovávány funkãnû. Osobní
ochranné pracovní prostfiedky jsou na jejich zákla-
dû vût‰inou zamûstnavateli na jedné stranû sice
fiádnû pfiidûlovány, ale na druhé stranû jiÏ není kon-
trolováno jejich pouÏívání. NepouÏívání osobních

■ pouÏívání dílcov˘ch le‰ení bez jejich úplného
dokonãení

■ nedostateãné úhlopfiíãné ztuÏení le‰ení
■ chybûjící bezpeãnostní v˘stupy do jednotliv˘ch pater
■ nedostatky v pfiedání a pfievzetí le‰ení.
Pfietrvávající nedostatky jsou stále v oblasti pfiijí-

man˘ch opatfiení pfii soubûhu prací ve v˘‰kách nû-
kolika zhotovitelÛ, kdy dochází k formálnímu pfiedá-
ní ãásti staveni‰È ãi pracovi‰È. Pfii dozorech bylo
zji‰tûno, Ïe spolupráce pfii zaji‰Èování BOZP pfii
pracích ve v˘‰kách ãasto neprobíhá.

Rekonstrukãní a bourací práce
Rekonstrukãní a bourací práce stále patfií k vyso-

ce rizikov˘m. NejváÏnûj‰ím problémem z hlediska
bezpeãnosti práce zde zÛstává nebezpeãí pádu
osob ve kterémkoliv místû nebo ãásti stavby. Pfii re-
konstrukãních a bouracích pracích ãasto není pro-
vedena poÏadovaná pfiíprava tûchto prací na úrovni
jakékoliv dokumentace vãetnû technologick˘ch po-
stupÛ, které neb˘vají zpracovány vÛbec, pokud jsou
tak v obecné poloze.

Zemní práce
Pfii provádûní zemních prací se vyskytují stále

obdobné problémy. K neãastûj‰ím závadám patfií
chybûjící dostateãné, odbornû provedené zaji‰tûní
svisl˘ch stûn v˘kopÛ a stavebních jam proti sesutí. 

Provoz a údrÏba stavebních strojÛ a zafiízení
Zanedbatelné není ani zji‰tûní, Ïe vût‰ina kontrolo-

van˘ch subjektÛ vykazuje závaÏné nedostatky v péãi 
■ provozované stroje a zafiízení (jedná se zejména

‰patn˘ technick˘ stav a neprovádûní pfiedepsa-
n˘ch kontrol, revizí a údrÏby pouÏívan˘ch tech-
nick˘ch zafiízení, chybí pfiedepsaná dokumenta-
ce, zejména návody pro obsluhu a údrÏbu).

Na závûr trochu statistiky
I kdyÏ je stavebnictví obor ekonomické ãinnosti

s relativnû mal˘m poãtem poji‰tûncÛ, dlouhodobû
zaznamenávané ukazatele pracovní úrazovosti do-
kladují v˘razn˘ podíl stavebnictví na celkové pra-
covní úrazovosti v âeské republice. Na cca 172 tis.
poji‰tûncÛ pracujících ve stavebnictví pfiipadlo v ro-
ce 2001 celkem 6529 úrazÛ, z toho bylo 136 tûÏ-
k˘ch a 52 smrteln˘ch. Jak vypl˘vá z anal˘z, nej-
ãastûji ke zranûní dochází v pondûlí a s pfiib˘vající-
mi dny v t˘dnu má úrazovost klesající tendenci. 

Zajímavé je sledovat vûkovou kategorii zranûné-
ho. K nejvy‰‰ímu poãtu úrazÛ dochází u vûkové ka-
tegorie 21 – 25 let. Nepravideln˘ nárÛst lze vysle-
dovat i u úrazÛ, které se stanou ve vûku zranûného
mezi 43 - 49 lety. S délkou zamûstnání zranûn˘ch
úrazovost klesá. V prvním roce zamûstnání dochází
k 26,1 % v‰ech úrazÛ.

K nejãastûj‰í pfiíãinû pracovních úrazÛ patfií ne-
dostatky osobních pfiedpokladÛ zranûného. Podle
dlouhodob˘ch anal˘z je tato pfiíãina uvádûna
v 71,9%, za ní následují nezji‰tûné pfiíãiny a pouÏí-
vání nebezpeãn˘ch postupÛ.

V celorepublikovém prÛmûru je hlavním zdrojem
pracovních úrazÛ materiál, bfiemena, pfiedmûty, kte-
ré se na úrazech se podílí 42 %. Pády osob z v˘‰-
ky, do hloubky jsou pfiíãinou 16 % v‰ech úrazÛ.

V˘sledky z inspekcí a získané poznatky potvrzují
dva základní problémové okruhy bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii práci:

■ zamûstnanci dosud nepracují bezpeãnû
■ zamûstnavatelé jim k tomu nevytváfiejí dosta-

teãné podmínky.
Tento stav lze postupnû zlep‰ovat zdokonalová-

ním systému fiízení BOZP a cílevûdom˘m preventiv-
ním pÛsobením orgánÛ SOD.

Ing. Jaromír Elbel,
pfiedseda âÚBP

ochrann˘ch pracovních prostfiedkÛ se pak stává ze
strany zamûstnavatelÛ trpûn˘m stavem.

Hlavní úkoly âÚBP
Hlavní úkol zadan˘ âÚBP pro rok 2001 byl po-

kraãováním hlavního úkolu z roku 2000 a zvlá‰tû se
specializoval na ãinnost pfii které vzniká ve staveb-
nictví nejvíce smrteln˘ch a tûÏk˘ch pracovních úra-
zÛ, tj. na práce ve v˘‰kách.V roce 2000 byl hlavní
úkol zamûfien na více ãinností ve stavebnictví, které
ov‰em vykazují nejvy‰‰í úrazovost: práce ve v˘‰-
kách a nad volnou hloubkou; rekonstrukãní a bou-
rací práce; zemní práce; provoz a údrÏba staveb-
ních strojÛ a zafiízení.

Poznatky z provûrek státního odborného dozoru
u oblastí, kde dochází k nejvût‰ímu poãtu pracov-
ních úrazÛ

Práce ve v˘‰kách a nad volnou hloubkou
Práce ve v˘‰kách jsou
stále oblastí, která pfiiná‰í
nejvût‰í ãetnost pracov-
ních úrazÛ, zejména tûÏ-
k˘ch a smrteln˘ch. Rizika
práce ve v˘‰kách a nad
volnou hloubkou jsou jak

ze strany podnikatelsk˘ch subjektÛ, tak jejich za-
mûstnancÛ trvale podceÀovány. Pfii provádûní tako-
v˘ch prací dochází k poru‰ování stále stejn˘ch  bez-
peãnostních pfiedpisÛ, jako je nedostateãné ãi zcela
chybûjící kolektivní ji‰tûní, a v pfiípadû, Ïe zaji‰tûní
technickou konstrukcí chybí, pak  nepouÏívání pro-
stfiedkÛ osobního zaji‰tûní. Zaji‰Èování jak˘chkoliv
prací na stfie‰e pomocí technické konstrukce je vût-
‰inou provádûno v pfiípadech, Ïe se jedná o soubûh
s pracemi na vnûj‰í fasádû nebo oplá‰tûní stavby,
které se realizují z konstrukce le‰ení. Technickou
konstrukci zde pak tvofií toto "pracovní le‰ení".

Pokud jsou zamûstnanci zhotovitele, resp. zhoto-
vitel, vybaveni technikou "osobního zaji‰tûní proti pá-
du", pak se jedná v pfieváÏné vût‰inû pfiípadÛ o bez-
peãnostní pás a bezpeãnostní lano, tj. systém polo-
hování osoby, nikoliv její zachycení v pfiípadû pádu.

K v˘‰e jiÏ zmínûn˘m nedostatkÛm v této oblasti
patfií dále:

■ chybûjící vybavení prostfiedky osobního zaji‰-
tûní proti pádu

■ pokud je vybavení, jedná se o dílãí prvky, které
netvofií systém zachycení pádu, popfi. se jedná
o prostfiedky bez deklarované shody ve smys-
lu zákona ã. 22/1997 Sb.

■ chybûjící evidence a pravidelné kontroly
a zkou‰ky prostfiedkÛ osobního zaji‰tûní proti
pádu

■ chybûjící technologick˘ postup, kter˘ by volil
nejen optimální zpÛsob ji‰tûní proti pádu, tj.
vybavení zamûstnancÛ vzhledem k charakteru
ãinností a podmínkám pracovi‰tû, ale i kotevní
místa celého systému

■ pokud technologick˘ postup existuje, nejsou
pfiidûleny pfiíslu‰né OOPP

■ jsou - li pfiíslu‰né OOPP pfiidûleny, není jejich
pouÏívání ze strany vedoucích zamûstnancÛ
kontrolováno a vyÏadováno.

Pfii pouÏívání le‰ení jako technické konstrukce
se vyskytují zejména tyto nedostatky:

■ chybûjící nebo nedostateãné zaji‰tûní osob
proti pádu

B E Z P E â N O S T A O C H R A N A Z D R A V Í P ¤ I P R Á C I

Stav BOZP ve stavebnictví
a v˘sledky inspekcí

Poznatky
z inspekcí



Program semináfie se soustfiedí mj. na nejproblémovûj‰í oblasti, a to:
■ práce ve v˘‰kách a nad volnou hloubkou (napfi. práce klempífiské, pokr˘vaãské

a provádûní izolací stfiech),
■ rekonstrukãní a bourací práce (vysoké nebezpeãí zfiícení ãástí budov nebo pádu osob

z v˘‰ky),
■ zemní práce (nedostateãné zabezpeãování stûn v˘kopÛ a stavebních jam proti sesutí

pÛdy, chybûjící bezpeãnostní znaãení, chybûjící nebo nedostateãnû vymezené praco-
vi‰tû),

■ nedostateãná péãe o technick˘ stav strojÛ a technick˘ch zafiízení staveni‰tû.

Termín: 9. dubna 2002
âas: 10.00  -  15.00 hodin
Místo: IVBP Brno, Cejl 10

Ing. Franti‰ek RoÏek, fieditel IVBP Brno

Working Well Together (Dobrá práce – spo-
leãné dílo!) je dosud nejvût‰í kampaní za
ochranu zdraví a bezpeãnost práce ve sta-

vebním odvûtví Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska. Ministr zdravotnictví a bezpeãnosti ji
zahájil za pfiítomnosti pfiedních osobností ze stavební-
ho prÛmyslu na jedné v˘znamné stavbû v Lond˘nû
v kvûtnu 1999 a následovala slavnostní zahájení v dal-
‰ích velk˘ch mûstech Anglie, Skotska a Walesu. 

Ode dne vyhlá‰ení se v kampani vyuÏívalo mnoho
rÛzn˘ch propagaãních prostfiedkÛ a akcí  se snahou
o maximální úãinek ve stavebnictví. Na konci prvního
roku trvání byla kampaÀ hodnocena nezávislou agentu-
rou. Hodnocení ukázalo, Ïe v 55 aÏ 60 % vedoucí pra-
covníci a dûlníci tohoto odvûtví o kampani nejen vûdûli,
ale  podporovali i její cíle zlep‰it úroveÀ ochrany zdraví
a bezpeãnosti práce ve stavebním prÛmyslu. 

Odvûtví zamûstnává 5 % pracovní síly, ale stane se
v nûm 30 % v‰ech hlá‰en˘ch úrazÛ. Working Well Toget-
her (dále téÏ WWT) se zamûfiuje na ãtyfii oblasti: angaÏo-
vanost, spolupráci, sdílnost a odbornost (v angliãtinû
v‰echny ãtyfii v˘razy zaãínají písmenem „c“, proto zkratka
kampanû WWT 4c). Tûch se snaÏí dosahovat:

■ vyhlá‰ením kampanû v regionech i celostátnû 
■ pfienesením kampanû na staveni‰tû propagaãním

autobusem 
■ reklamou v celostátních i regionálních sdûlova-

cích prostfiedcích 
■ zaji‰tûním pravidelné komunikace vydáváním

ãtvrtletníku 
■ celostátními i regionálními konferencemi
■ semináfii, kursy a v˘stavami 
■ poradenskou sluÏbou na webov˘ch stránkách

kampanû
■ odmûnami „WWT 4C“ pro lep‰í zhodnocení úãas-

ti na kampani. 
âinnost zaãala celonárodní tiskovou kampaní a ad-

resn˘mi po‰tovními zásilkami, které zahrnovaly plaká-
ty, letáky s fotografií stavebních dûlníkÛ a titulkem

KaÏd˘ t˘den umírá jeden z nás – nebuì ten pfií‰tí.
K tomu byla pfiipojena rada, co mohou dûlníci udûlat
pro pfiedcházení úrazÛm. KampaÀ také vyrazila na
cesty s ãerven˘m lond˘nsk˘m autobusem a bylo nav-
‰tíveno na 20 mûst po celé Velké Británii. Tento v˘jezd
sponzorovala spoleãnost 3M Scotchlite Reflective

Material (v˘roba oblekÛ a prostfiedkÛ s bezpeãnost-
ními barvami?) a podporovala jej HSE (V˘konná rada
ochrany zdraví a bezpeãnosti práce). Propagaãní cesta
autobusu, podporovaná inzercí, se ukázala b˘t pfiitaÏli-
vá pro vysílání místních sdûlovacích prostfiedkÛ. 

âtvrtletník WWT News se stal siln˘m impulsem
kampanû. Informaãní bulletin uÏiteãn˘m zpÛsobem do-
plnil obsah kampanû pfiipomenutím událostí, kteréjsou
organizovány jinde.

KampaÀ, napojená na moderní prostfiedky komuni-
kace, pfiivábila velkou pfiízeÀ v odvûtví a v obchodních
kruzích jak pfiímou úãastí na jednotliv˘ch akcích, tak
i pfiíspûvky materiální nebo finanãní pomoci. Zaji‰tûní

sponzorské pomoci HSE pfiidûlila jedné nezávislé ob-
chodní spoleãnosti. KampaÀ má svoji webovou stránku
na wwt.uk.com 

KdyÏ vstoupila do druhého roku své existence, po-
kraãoval nábor podnikÛ s cílem roz‰ífiit jejich úãast na
WWT a podpofiit dále program ãinnosti pfiímo na stav-
bách. Strategick˘m zámûrem bylo vybudovat takovou
povûst WWT, aby bylo pro nejvy‰‰í i stfiední manaÏery
obtíÏné neb˘t spojováni s úãastí na WWT. 

Z prÛzkumu trhu je patrné, Ïe iniciativa Working
Well Together vstoupila do vûdomí pracovníkÛ v odvût-
ví. ManaÏefii v oblasti ochrany zdraví a bezpeãnosti
práce a stavební dûlníci z 201 stavební spoleãnosti po
celé Velké Británii poskytli rozhovory a k tomu lze pfii-
ãíst i ménû zevrubná interview ve mûstech, která byla
nav‰tívena „bitevním autobusem WWT“. 

Toto jsou hlavní poznatky: 
■ celkem 42 % manaÏerÛ ochrany zdraví a bezpeã-

nosti práce a 28 % stavebních dûlníkÛ bylo obe-
známeno s logem WWT;

■ vizuální zobrazení „kaÏd˘ t˘den jeden z nás zem-
fie“ zapÛsobilo a znala jej polovina manaÏerÛ
ochrany zdraví a bezpeãnosti práce; 60 % mana-
ÏerÛ ochrany zdraví a bezpeãnosti práce a polo-
vina stavebních dûlníkÛ znali buì logo WWT ne-
bo vizuální zobrazení „kaÏd˘ t˘den…“

■ vût‰ina stavbafiÛ nav‰tívila autobus, zúãastnila se
kvizu a obdrÏela ta‰ku s dobrotami_ a manaÏefii
vidûli, jak velké poãty dûlníkÛ projevily zájem;

■ 20 % manaÏerÛ znalo WWT News;
■ vût‰ina dotazovan˘ch se pozitivnû vyjádfiila o le-

táku WWT; mnozí jej shledali pÛsobiv˘m; mûli jej
za jasn˘ a snadno pochopiteln˘;

■manaÏefii fiíkali, Ïe taktika zaujmout ‰okem byla
úspû‰ná a nûktefií mûli dokonce dojem, Ïe inzertní
sdûlení bylo je‰tû nedostateãnû ‰okující;

■ úãast na programu WWT byla v‰eobecnû vnímá-
na jako pozitivní pfiíleÏitost a to nejen ve smyslu
sníÏení poãtu úrazÛ a dodrÏování bezpeãnostních
pfiedpisÛ, ale i z hlediska obchodních ziskÛ; 

■ z podrobnûj‰ích rozhovorÛ bylo zji‰tûno, Ïe mno-
zí dûlníci stále nechávají na manaÏerech, abych
vyÏadovali dodrÏování zdravotních a bezpeãnost-
ních pfiedpisÛ; dûlníci se za to necítili b˘t zodpo-
vûdní; za pfiíãinu úrazÛ na stavbách byla obecnû
oznaãována neopatrnost pracovníkÛ; za nejãas-
tûj‰í pfiestupek se povaÏuje nedodrÏování pfiedpi-
sÛ a zvlá‰tû nebezpeãné je neno‰ení správn˘ch
osobních ochrann˘ch pomÛcek.

Celkovû lze fiíci, iniciativa WWT vyvolala silnou,
kladnou odezvu a znaãnou podporu. 

KampaÀ zaznamenala jasn˘ úspûch v tom, Ïe za-
sáhla lidi ve stavebním sektoru a Ïe zaãíná pfiiná‰et
první praktické v˘sledky.

PfieloÏeno z podkladÛ
poskytnut˘ch VÚBP od HSE.
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Dobrá práce - spoleãné dílo Co nového
na

V souãasné dobû pfiipravuje VÚBP spu‰tûní
internetového informaãního serveru s názvem
BOZPinfo, kter˘ bude specializovan˘ na proble-
matiku bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci
a ochranu Ïivotního prostfiedí v âeské republice.
Informaãní server BOZPinfo je plánovan˘ jako je-
den z hlavních prvkÛ národní informaãní sítû
IS BOZP, která je v âeské republice v souãasné
dobû budovaná za pfiispûní MPSV âR, které je
ústfiedním orgánem státní správy odpovûdn˘m za
oblast BOZP v âR. 

Informaãní server BOZPinfo zaãal VÚBP vy-
tváfiet na základû usnesení vlády âR ã. 986 ze
4. fiíjna 2000, ve kterém je uloÏeno zajistit, ve
spolupráci s orgány a organizacemi pÛsobícími
v oblasti BOZP, vybudování integrovaného kom-
plexního informaãního zdroje z oblasti BOZP, kte-
r˘ bude v rámci internetu slouÏit podnikové sféfie,
státní správû, odborné vefiejnosti a dal‰ím uÏiva-
telÛm. Vznik serveru BOZPinfo je také v souladu
s „Koncepcí informaãní politiky resortu MPSV âR
na období 2001 aÏ 2003“ a informaãní politikou
EU. 

Cílem informaãního serveru BOZPinfo je 
■ shrnout pfiehlednû na jedné internetové ad-

rese informace z oblasti BOZP a zajistit
vhodnou formu jejich prezentace pro potfie-
by podnikové sféry a odborné vefiejnosti,

■ zajistit pfiístup vefiejnosti k technick˘m a vû-
deck˘m novinkám a usnadnit jí orientaci
v informacích vztahujících se k problematice
BOZP,

■ vytvofiit na internetu prostor pro publikování
odborn˘ch ãlánkÛ z oboru BOZP,

■ vytvofiit na internetu diskusní fórum pro po-
tfieby praxe z této oblasti.

Souãasná verze informaãního serveru BOZP-
info obsahuje pût základních rubrik, které budou
postupnû roz‰ifiovány o dal‰í rubriky, napfi. Správ-
ná praxe. Základní verze BOZPinfo má tyto rubri-
ky: Statistika – statistické pfiehledy o pracovních
a smrteln˘ch pracovních úrazech v âR za uplynulé
období, Odkazy na internetové zdroje z oblasti
BOZP v âR, EU i ve svûtû, OKO – elektronick˘ off-
line zdroj informací o pfiírÛstcích odborné literatury
v knihovnû VÚBP, Právo – pfiehled o platné legisla-
tivû z BOZP a âlánky – odborné ãlánky na aktuální
témata z BOZP a pfiíbuzn˘ch oborÛ vãetnû elektro-
nick˘ch verzí Zpravodaje BOZP.

Vefiejn˘ provoz informaãního serveru BOZPin-
fo pfiedpokládá VÚBP zahájit poãátkem dubna
2002 na adrese http://www.bozpinfo.cz 

Va‰e pfiipomínky uvítáme na adrese: 
bozpinfo-web@vubp-praha.cz

Ing. EvÏen Bílek,
vedoucí oddûlení informatiky VÚBP

Institut v˘chovy bezpeãnosti práce Brno ve spolupráci s IBP pro Jihomoravsk˘
kraj v Brnû pofiádá odborn˘ semináfi na téma

Prevence a hodnocení pracovních 
a zdravotních rizik ve stavebnictví

Semináfi je zamûfien na v˘klad legislativy v oblasti stavebnictví a související povinnosti
pro zamûstnavatele a zamûstnance. Osvûtluje otázky identifikace nebezpeãí a hodnocení
rizik pfii stavebních pracích, a její zásady vysvûtluje na podkladû vybran˘ch praktick˘ch pfií-
kladÛ z organizací pÛsobících v Jihomoravském kraji. UpozorÀuje na nedostatky zji‰Èované
státním odborn˘m dozorem nad bezpeãností práce ve stavebnictví a poskytne praktick˘
návod ke zpracování dokumentací vyÏadovan˘ch v oblasti BOZP zejména pracovnûpráv-
ními pfiedpisy a zdravotnick˘mi pfiedpisy. 

Semináfi je urãen zamûstnavatelÛm a vedoucím zamûstnancÛm a soukrom˘m podnika-
telÛm ve stavebnictví (pfiedev‰ím malé a stfiední podniky),  ale téÏ napfiíklad odbornû zpÛ-
sobil˘m osobám v BOZP pÛsobícím v zmínûném oboru ekonomické ãinnosti.

Oãekávané
události
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hlá‰ky âÚBP a âBÚ ã. 50/1978 Sb., o elektrotechnice,
kaÏdé pracovi‰ti musí mít alespoÀ jednoho vy‰kolené-
ho pracovníka, kter˘ je schopen poskytnout první po-
moc v pfiípadû úrazu. Dlouhodobû má kaÏd˘ zamûst-
nanec Metrostavu vedenu osobní bezpeãnostní kartu,
do níÏ jsou zaznamenávány v‰echny potfiebné údaje
(‰kolení BOZ, zmûna zdravotního stavu, pokuty atd.).“
Dodává ing. Typlt. K lep‰í informovanosti ekologÛ, bez-
peãnostních technikÛ, vedoucích poÏárních preventistÛ
a zástupcÛ dcefiin˘ch spoleãností patfií pravidelné mû-
síãní porady, na nichÏ jsou pfiítomni i právníci a zástup-
ci odborÛ.Na tûchto schÛzkách se fie‰í nejen v˘sledky
úrazovosti, ale hovofií se rovnûÏ o od‰kodnûní pracov-

ních úrazÛ, nemocí z povolá-
ní a dal‰ích náhradách posti-
Ïen˘m. Zápisy z tûchto po-
rad dostávají na vûdomí v˘-
robní námûstci jednotliv˘ch
divizí spoleãnosti.

Na systém vzdûlávání a ‰kolení BOZP, PO a OÎP
navazuje kontrolní ãinnost. V tomto smûru má firma
velmi dobrou zku‰enost s dobrovoln˘mi inspektory
BOZ odborové organizace, které sama vy‰kolila a pfie-
zkou‰ela. Mají za úkol kontrolovat pracovi‰tû a upozor-
Àovat mistry na pfiípadné závady a nedostatky. Zji‰tûné
skuteãnosti zapisují do deníku kontrol BOZ a po doho-
dû s mistrem stanoví i termín, v nûmÏ musí dojít k ná-
pravû. svou práci Obdobnû pÛsobí dobrovolníci také
v oblasti prevence poÏární ochrany. Vlastní audity

BOZP, PO a OÎP, které Metrostav
a.s. provádí kaÏd˘ rok nad rámec
plánovan˘ch i namátkov˘ch kontrol
státních orgánÛ, pomáhají udrÏovat
v pracovnících pocit trvalé zodpovûd-
nosti za své vlastní zdraví i za zdraví
ostatních. Letité zku‰enosti Metro-
stav a.s. potvrzují, Ïe nejlep‰ím kon-
trolním systémem je kaÏdodenní dÛ-
sledná prohlídka stavby – pracovi‰tû.
A také znalost prostfiedí. Jedinû tímto
zpÛsobem je moÏné rizika sniÏovat
nebo je‰tû lépe jim pfiedcházet.Tento
základní princip nemÛÏe nahradit
Ïádná metoda rizik, byÈ by byla zpra-
covaná do nejmen‰ích detailÛ a pfie-
hledn˘ch tabulek..
Ing. Typlt je pfiesvûdãen, Ïe závûry
provûrky systému fiízení bezpeãnosti
práce v akciové spoleãnosti Metro-
stav povedou k opûtovnému získání
osvûdãení „Bezpeãn˘ podnik“. Firma

se tím zavazuje k dal‰ímu zvy‰ování úrovnû péãe
o bezpeãnost a ochranu zdraví pfii práci a ochranu Ïi-
votního prostfiedí, k provádûní kaÏdoroãního vlastního
auditu programu „Bezpeãn˘ podnik“ vãetnû jeho zmûn
a dodatkÛ vydan˘ch âesk˘m úfiadem bezpeãnosti prá-
ce. S tím souvisí i povinnost spoleãnosti oznamovat
pfiíslu‰nému Inspektorátu bezpeãnosti práce zmûny,
které souvisejí s bezpeãností a ochranou zdraví pfii
práci a ochranou Ïivotného prostfiedí, k nimÏ do‰lo
v dobû od pfiedchozí kontroly provedení auditu progra-
mu „Bezpeãn˘ podnik“. Spolu s tímto osvûdãením je
Metrostav a.s. drÏitelem i certifikátu âSN EN ISO 9001
a âSN EN ISO 14 001. 

Pfiípadn˘m zájemcÛm o získání osvûdãení „Bezpeãn˘
podnik“ ing. Typlt vzkazuje: „Jdûte do toho, neost˘chejte
se! Osvûdãení, které získáte bude tou nejlep‰í vizitkou
va‰í firmy. A povinnost odpovûdût na v‰echny otázky au-
ditu prezentovaného âÚBP vás pfiimûje uvaÏovat
i o otázkách, které byste jinak pro‰li bez pov‰imnutí.“

PhDr. Blanka Hrdinová,
útvar vztahÛ k vefiejnosti Metrostav a.s.

B E Z P E â N O S T A O C H R A N A Z D R A V Í P ¤ I P R Á C I

PraÏské metro, Strahovsk˘ tunel a tunely Mrázov-
ka, Corso Karlín, Paláce Euro, Flora a mnohá
dal‰í moderní administrativní centra, obytn˘ sou-

bor U KfiíÏe. To jsou jen nûkteré z mnoha staveb, u ni-
chÏ zanechává svoji vizitku v podobû kvalitnû odvede-
ného díla akciová spoleãnost Metrostav. Stavební akti-
vity této firmy je skuteãnû moÏné sledovat doslova na
kaÏdém kroku. A velmi pozitivní je pfiitom zji‰tûní, Ïe
ve‰keré ãinnosti Metrostavu jsou provázeny trvalou
snahou o vytváfiení bezpeãného pracovního prostfiedí.
DÛkazem, Ïe toto snaÏení je korunováno úspûchem je
osvûdãení „Bezpeãn˘ podnik“, které tato firma, jako vÛ-
bec první stavební spoleãnost v âeské republice, zís-
kala v záfií 1998.

Metrostav a.s. je univer-
zální stavební firma, která pÛ-
sobí ve v‰ech segmentech
stavebního trhu. Pfii realizaci
zakázek vyuÏívá nejrÛznûj‰í
technická zafiízení, technologie a pracovní postupy.
V oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, poÏár-
ní ochrany a ochrany Ïivotního prostfiedí bylo tedy nut-
né vytvofiit vzájemnû propojen˘ systém vzdûlávání
a kontroly tak, aby se v‰ichni zamûstnanci se základní-
mi  pravidly nejen seznámili, ale aby si je osvojili a pfii-
jali je za normu svého chování a jednání. Tento systém
podnikového fiízení bezpeãnosti práce podléhá úseku
v˘robnû-technického fieditele, kter˘ kaÏdoroãnû vydá-
vá pfiíkaz k provûrkám BOZ, PO a OÎP. Firma zacho-

vala letitou tradici a ‰kolení zamûstnancÛ v dûlnick˘ch
profesích provádí kaÏdé ãtvrtletí. Obsah a zamûfiení
jednotliv˘ch kurzÛ pfiitom bezprostfiednû souvisí s po-
stupem prací na konkrétní zakázce. „VÏdy dbáme na
to, aby obsah ‰kolení mûl poÏadované náleÏitosti,  ro-
zumí se zejména prÛkaznost, seznámení zamûstnancÛ
s vybran˘mi ustanoveními zákoníku práce, zejména
hlavy páté, tj. §§  132 aÏ 136a a se „skoronehodami“,
popfi. moÏn˘mi riziky.“ ¤íká ing. Jifií Typlt, vedoucí útva-
ru BOZ. „K udrÏení odpovídající úrovnû znalostí jak
u technikÛ, tak i v pfiípadû dûlnick˘ch profesí, nám
slouÏí fungující systém ‰kolení a pfiezku‰ování, resp.
ovûfiování odborn˘ch znalostí, a to jak podle § 9 vy-
hlá‰ky âÚBP a âBÚ ã. 324/1990 Sb., tak v na‰em pfií-
padû i ovûfiování odborn˘ch znalostí ve smyslu vyhlá‰-
ky âBÚ ã. 340/1992 Sb. dle § 3 a § 7, a to nejménû je-
denkrát za tfii roky. Obdobn˘ tfiílet˘ cyklus platí i v pfií-
padû ovûfiení vûdomostí vedoucích zamûstnancÛ v po-
Ïární ochranû. U zamûstnancÛ ovûfiujeme znalost
pfiedpisÛ v poÏární ochranû vÏdy za dva roky. KaÏd˘
zamûstnanec musí b˘t dále seznámen s § 3 a § 4 vy-
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Jak˘ je souãasn˘ stav provozu stfiediska?

Po ukonãení pÛvodní ãinnosti stfiediska a po
provedení rekonstrukce jeho prostor v prÛbûhu
3. ãtvrtletí minulého roku je od zaãátku tohoto ro-
ku postupnû obnovován provoz podle nového
projektu. JiÏ 2. ledna byla zahájena telefonická
konzultaãní a informaãní ãinnost, od 4. února
probíhá i osobní poradenství ve stanoven˘ch
provozních hodinách. Dne 4. bfiezna bude zahá-
jen pln˘ ovûfiovací provoz, s poskytováním kom-
plexních sluÏeb vefiejnosti – osobnû, telefonicky,
pfies fax, záznamník, e-mail, s vyuÏitím internetu
a intranetu VÚBP.

Co se zmûnilo v provozu stfiediska oproti
pfiedchozí praxi?

Nejzfietelnûj‰í by mûl b˘t od samého zaãátku
obnoveného provozu posun zamûfiení od pouhé-
ho nákupu zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje
k poskytování co nejkvalifikovanûj‰í poradenské,
konzultaãní a informaãní ãinnosti, s vyuÏitím co
nej‰ir‰ího spektra kvalitních zdrojÛ. V této sou-
vislosti dojde k ukonãení prodeje osobních
ochrann˘ch pracovních prostfiedkÛ, bezpeãnost-
ního znaãení, detekãních pfiístrojÛ apod. (dopro-
dávají se pouze skladové zásoby), budou v‰ak
zachovány kontakty na jednotlivé dodavatele.
Prodej odborné literatury, videopofiadÛ a progra-
mÛ na PC naopak nejenÏe zÛstane zachován,
ale mûl by b˘t je‰tû roz‰ífien. Pracovníci stfiedis-
ka budou tyto materiály recenzovat, pfiípadnû se
i pfiímo podílet na jejich tvorbû podle poÏadavkÛ
odborné vefiejnosti.

Jak˘m zpÛsobem je moÏno s novû konci-
povan˘m stfiediskem navázat kontakt?

Od 4. do 29. bfiezna probûhne ovûfiování opti-
málních provozních hodin pro vefiejnost. V pra-
covních dnech od 9:30 do 12:00 a od 12:30 do
17:00 (v pátek do 14:30) je moÏno stfiedisko kdy-
koli nav‰tívit, pfiípadnû volat na telefonní ãíslo
02 / 22 21 22 33. Pfiedem sjednané sluÏby se
mohou uskuteãnit i mimo tuto dobu. Je moÏno
vyuÏít i faxového ãísla 02 / 22 21 23 64, e-mailo-
vé adresy bozpcentrum@volny.cz a po‰tovní ad-
resy VÚBP NIVOS-BP, BOZPCENTRUM, Ve
Smeãkách 29, 110 00  Praha 1. Ve stfiedisku pÛ-
sobí dva specialisté, ing. Marie ·evãíková a ing.
Waldemar Alexandroviã, ktefií kromû vlastní po-
radenské ãinnosti zprostfiedkovávají i kontakty
na pfiíslu‰né odborné pracovníky VÚBP, âÚBP,
regionálních IBP, IVBP, ale i dal‰ích zaintereso-
van˘ch subjektÛ z oboru bezpeãnosti a ochrany
zdraví a bezpeãnosti technick˘ch zafiízení, ale i z
oborÛ souvisejících.

Pracovníci stfiediska zvou odbornou vefiej-
nost k náv‰tûvû stfiediska a k vyuÏití v‰ech je-
ho sluÏeb.

Ing. Marie ·evãíková,
vedoucí Poradenského, konzultaãního 
a informaãního stfiediska „BOZPCENTRUM“
pfii Národním informaãním, vzdûlávacím 
a osvûtovém stfiedisku bezpeãnosti práce
VÚBP Praha

Na va‰e dotazy
odpovídá Ing. Marie

·evãíková
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