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Očekávaný výstup  Žák se seznámí s BAOZ související se zajištěním pracoviště 

Druh učebního 

materiálu  

Prezentace s výkladem 



POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 -staveniště v zastavěném území musí být 

souvisle oploceno do výšky  1,8m 

 - u krátkodobých pracovišť lze provést ohrazení 

zábradlím 

 -nepoužívané otvory a jámy musí být 

zabezpečeny proti pádu osob-zakrytí, ohrazení 

 -zhotovitel zajistí zabezpečení vstupu 

nepovolaných osob 



 -vjezdy na staveniště pro vozidla musí být 

označeny dopravními značkami 

 -při práci v ochranných pásmech vedení se 

musí provést opatření stanovené 

provozovatelem 

 -po celou dobu prací musí být zajištěn bezpečný 

stav pracovišť 

 -materiály a stroje nesmí ohrozit fyzické osoby 



ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 

 -dočasná zařízení na rozvod energie na 

staveništi musí být provedena a používána tak, 

aby nebyla zdrojem nebezpečí 

 -dočasná elektrická zařízení musí splňovat 

normy, podrobována revizím a kontrolám 

 -hlavní vypínač el. proudu musí být snadno 

přístupný a s jeho umístěním seznámeny 

všechny osoby na pracovišti 



POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ 

 -pohyblivá pracoviště musí být pevná a stabilní 

 -materiál se skladuje podle zvláštních právních 

předpisů tak, aby nedošlo k jeho poškození a 

úrazu osob 

 -dojde-li ke zhoršení pracovních podmínek,které 

by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví osob je 

nutné práci přerušit 

 



 -pohyb po pracovišti pouze po vyznačených 

cestách 

 -pokud se provádí práce za snížené viditelnosti 

musí být pracoviště i přístupové cesty osvětleny 



 Použitý materiál: 

 Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 591/2006 Sb. 

    Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak,  

    je František Oslzlý.                            


