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STAVEBNÍ DĚLNÍK
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u stavebních dělníků. Zaměřuje se především na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO
stanovených právními předpisy České republiky pro základní práce ve stavebnictví.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM
1 OBECNÉ ZHODNOCENÍ

9 STROJE A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI

Obecné zhodnocení bylo provedeno.

Projektová dokumentace bylo zpracovaná ve stanoveném rozsahu
oprávněnou osobou. Je vydané stavební povolení nebo je stavba
ohlášená. Zadavatel stavby oznámil zahájení stavebních prací
oblastnímu inspektorátu práce. Je vedený stavební deník. Plán
BOZP byl schválený a podepsaný všemi zhotoviteli a znovu je podepisovaný
po každé aktualizaci.

Bezpečným způsobem jsou provozované stroje pro zemní práce, míchačky,
betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a dalších směsí,
čerpadla směsí a strojní omítačky, přepravníky a stabilní skladovací
zařízení, mechanické lopaty, vibrátory, strojní beranidla
a vibrační beranidla, stavební elektrické vrátky, jednoduché
kladky pro zvedání břemen a přeprava strojů. Stavební
plošinové výtahy jsou během provozu ve stanoveném rozsahu
kontrolované. Při přerušení a ukončení práce jsou stroje
zabezpečené. Zhotovitel pravidelně kontroluje stroje,
technická zařízení a nástroje.

3 KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

10 BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ ZNAČENÍ

Zadavatel stavby stanovil koordinátora BOZP na staveniš�.
Zhotovitel stavby a jiné osoby mu poskytují součinnost.
Koordinátor BOZP plní své povinnos� při přípravě a realizaci
stavby.

Jsou splněné požadavky BOZP na pracovní prostředí na staveniš�.
Staveniště je v plném rozsahu zajištěné. Zařízení pro rozvod energie jsou
instalovaná a provozovaná bezpečným způsobem. Venkovní pracoviště na
staveniš� jsou zabezpečená v předepsaném rozsahu. Zhotovitel vede
evidenci zaměstnanců a dalších osob na staveniš�.

Jsou vyznačené hranice staveniště, na vstupech i přístupových komunikacích je vyvěšené oznámení o zahájení prací, vyznačený zákaz vstupu
nepovolaným osobám a vjezdy na stanoviště jsou označené dopravními
a bezpečnostními značkami. Je označený hlavní vypínač elektrického
zařízení. V ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení, kde není
možné zamezit vjezdu vozidel, jsou umístěné zábrany a upozornění.
Bezpečnostními značkami jsou označené skládky kameniva a sypkých
hmot, svářečská pracoviště a dočasné stavební konstrukce
nezpůsobilé k používání. Při lepení kry�n na podlahy,
stěny, stropy a jiné konstrukce je pracovště včetně
ohroženého prostoru označené bezpečnostními značkami
u vstupů i přístupových komunikací.

5 ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY

11 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Bezpečným způsobem se provádí skladování a manipulace
s materiálem, zednické, montážní a bourací práce, svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách, lepení kry�n na podlahy,
stěny, stropy a jiné konstrukce, malířské, natěračské
a sklenářské práce a práce nad vodou nebo v její blízkos�.

Byla vyhodnocená fyzická zátěž, zátěž pracovní polohou,
chladem, vibracemi, hlukem, teplem, prachem a dalšími
faktory pracovních podmínek vyplývajícími z charakteru
vykonávaných pracovních činnos�. Vždy byla přijata
odpovídající opatření.

6 PRÁCE VE VÝŠKÁCH

12 AZBEST

2 STAVEBNÍ DOKUMENTACE

4 STAVENIŠTĚ

Byly stanovené pracovní postupy pro práce ve výškách. Otvory v podlahách
a terénní prohlubně jsou zakryté a pracoviště jsou zabezpečená pro�
propadnu�. Volné okraje otvorů, materiál a další předměty jsou zajištěné
pro� pádu. Práce ve výškách nejsou prováděné při nepříznivém počasí.
Ochrana pro� pádu technickými konstrukcemi odpovídá bezpečnostním
požadavkům a pokud je dočasně odstraněná, jsou uplatněna náhradní
opatření. Zábradlí odpovídají bezpečnostním požadavkům. Žebříčky jsou
používané bezpečným způsobem. Ohrožený prostor je při práci ve výškách
zabezpečený a je zajištěná ochrana pracovníků při práci na střechách.
Dočasné stavební konstrukce jsou používáné bezpečným způsobem.
Předměty jsou shazované bezpečně.

7 BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Jsou stanoveny hygienické zásady. Hygienické prostředky jsou
poskytovány v dostatečném rozsahu a množství. Je vyhodnocená
možná expozice pracovníků azbestem a jsou přijatá odpovídající
opatření.

13 MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY
Je řízená problema�ka předcházení muskuloskeletálním poruchám.

14 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Bezpečným způsobem se provádí montáž a demontáž bednění, přeprava
a ukládání betonové směsi, předpínání výztuže a železářské práce při
výrobě armatur.

Pracovníci jsou vybavení odpovídajícími osobními ochrannými
pracovními prostředky pro práce ve výškách. Pracovníci
zajišťující dohled na komunikacích jsou vybavení prostředky
pro zvýšení jejich viditelnos�. Při nepřetržitém používání
OOPP jsou poskytované bezpečnostní přestávky.

8 ZEMNÍ PRÁCE

15 ŠKOLENÍ A VÝCVIK

Příprava před zahájením zemních a zajištění
výkopových prací je provedeno v předepsaném
rozsahu. Výkopové práce jsou prováděné bezpečným
způsobem. Stěny výkopu jsou zajištěné pro� sesu�
a sklony svahů výkopů jsou stanovené tak, aby
nemohlo dojít k sesuvu zeminy. Způsob nakládání se
zmrzlou zeminou je stanovený v pracovním postupu.
Přeprava zeminy stavebními kolečky je prováděna předepsaným
způsobem.

Školení BOZP a PO je prováděné v potřebném rozsahu. Pracovníci jsou také
školení pro práce ve výškách a seznámení s obsluhou strojů. Stavební stroje
obsluhují odborně způsobilí pracovníci.

16 POŽÁRNÍ OCHRANA
Je zajištěná PO při svařování, natavování izolačních materiálů a při
nahřívání živic v tavných nádobách. Při použi� hořlavých lepidel při
lepení kry�n je zajištěná PO a ochrana pro� výbuchu.

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

