
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, přišlo jaro, 

jarní počasí a stavební 

sezona se začíná pomalu 

rozbíhat do všech oborů a 

stavebních činností. Jistě jste 

zaznamenali krátkodobé i 

dlouhodobější silniční 

uzavírky. Tímto to pouze 

začíná. 

 

Plánované rekonstrukce a 

opravy, neplánované 

likvidace havarijních stavů, 

obnova osvědčení a 

certifikátů, odborné 

konference, semináře, 

nestandardní situace a 

podobně. To vše nás v 

letošním roce čeká, ostatně 

jako každý rok. 

 

Proto  Vám přeji při příležitosti 

začínajícího jara pevné nervy, 

žádnou jarní únavu, mnoho 

energie.  

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

03/19 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz v jsou:  

8. – 10. dubna 2019 v 

Ostravě, a 13 

13. – 15. května 2019 v Praze 

a nejbližší volný termín 

zkoušek je 15. května 2019 a 

7. června 2018 v Praze.  

 

Bude-li to potřeba, vypíšeme 

další termíny tak, abychom 

uspokojili nabídku zkoušek.  

 

Plánujeme otevřít mimořádný 

termín zkoušky z odborné 

způsobilosti také v průběhu 

prázdnin, tak nás 

nezapomeňte sledovat. 

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

Další termíny přípravných 

kurzů, jednodenních 

seminářů i zkoušek z 

odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora 

BOZP na staveništi 

naleznete na našich 

webových stránkách 

www.karoei.cz. 

 

 

 

 

 

neperiodický zpravodaj pro odborníky v oblasti koordinace BOZP ve 
stavebnictví, zadavatele, zhotovitele staveb a nejen pro ně 

Důležité informace 
 

Zkoušky z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP jsou již v 

plném běhu a my pro Vás 

chystáme otevření nových 

zkušebních míst, aby pro Vás 

cestování bylo co nejméně 

náročné. I přes to, že máme v 

současnosti 5 zkušebních míst, 

kde máme z MPSV schváleno 

provádět zkoušky z odborné 

způsobilosti a ani termínů 

nemáme vypsáno málo, tak 

kapacitu zatím máme stále 

omezenou a termíny se velmi 

rychle plní. Proto prosím 

apeluji na všechny, kteří se 

letos ke zkoušce z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP chystají, 

aby se přihlásili s dostatečným 

časovým předstihem. Uchazeči 

se na naše termíny hlásí i 10 

měsíců dopředu. Mají tím 100% 

zajištěno místo u zkoušky.  

 

Na přípravný kurz mohou jít 

kdykoli a kdekoli, ty nemáme 

kapacitně omezeny.  

 

Aktivně spolupracujeme s 

kontrolními orgány (SUIP, 

MPSV), ale také vzdělávacími 

institucemi (VŠB-TUO) či 

neziskovými odbornými 

organizacemi. 

 

 



Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v minulém čísle jsme slíbili Plán 

BOZP, ale naskytla se nám jiná 

příležitost a zkušenost z činnosti 

koordinátora BOZP na staveništi. V 

současné době naše společnost 

vykonává činnost koordinátora 

BOZP na dvou stavbách (a rýsuje 

se stavba třetí), kde je nutnost 

provedení pyrotechnického 

průzkumu specializovanou 

organizací.  

 

 

 

Pyrotechnický průzkum na 

staveništi 

Jedná se o sanace ekologické 

zátěže bývalých skladů 

pohonných hmot v místech, kde 

probíhaly boje na konci 2. 

světové války, případně v 

areálech, kde docházelo za 

války k bombardování. Ve 

vztahu k zajištění bezpečnosti je 

nutné i tyto práce zahrnout do 

plánu BOZP. Pro vaši 

představu: 

 

 

 

Areál distribučního skladu pohonných hmot se nachází v místech bývalé 

rafinerie. Tato byla ke konci 2. světové války podrobena rozsáhlému 

bombardování, proto musí realizaci zemních výkopových prací předcházet 

pyrotechnický průzkum celého území dotčeného sanačními pracemi. Po 

odstranění všech bouraných budov bude provedena skrývka zeminy do -1 

m a bude zahájen pyrotechnický průzkum. 



Úkolem pyrotechnického průzkumu bude vyhledat a polohově a hloubkově 

zdokumentovat případnou nevybuchlou munici. Při veškerých demoličních, 

stavebních a sanačních pracích bude nutný průběžný pyrotechnický dozor. 

Bude proveden pyrotechnický průzkum jednorázovou detekcí terénu po 

provedené demolici nadzemních částí staveb. Případně nalezená munice či 

jiné výbušné předměty budou zneškodněny a následně zlikvidovány. 

 

S výsledky pyrotechnického průzkumu je nutno seznámit všechny 

organizace podílející se na sanačních pracích v zájmovém území. Podmínky 

stanovené v pyrotechnickém průzkumu a jejich plnění budou závazné pro 

všechny účastníky podílející se na sanaci daného území. Veškeré 

pyrotechnické práce provede oprávněná osoba na základě schváleného 

technologického postupu při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí 

a výbušninami. 

 

A nejde pouze o sanace ekologických zátěží. Jsou nám známy případy, kdy 

kolegové zpracovávali plán BOZP na nově budovanou stavbu „na zelené 

louce“. A protože se tato „zelená louka“ nacházena nedaleko hranic 

republiky, kde koncem války probíhaly boje, byl i na tomto území proveden 

pyrotechnický průzkum. A úspěšný, protože se našlo množství pozůstatků 

bojů. 

Pamatujme při své činnosti případně i na tyto věci! 

 

JoŠt 

 

Pyrotechnický průzkum na 

staveništi 

Pracovní postupy do Plánu BOZP i pro praxi: 

Nabízíme k zakoupení v tištěné verzi pracovní postupy pro praxi, ale také 

jako pomůcku pro tvorbu Plánu BOZP jak v přípravě tak v realizaci. 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2019: 

15.5.2019 - zkouška (Praha) 

12.6.2019 - zkouška (Ostrava) 

19.6.2019 - zkouška (Praha) 

 

 

 

 

Kontaktní informace 
 

Ing. Josef Štoudek  Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

josef.stoudek@karoei.cz  eva.grenova@karoei.cz 

Tel: 724 029 890  Tel: 724 323 588 

 

Těšínská 467/147  Eva Štoudková 

716 00  Ostrava – Bartovice administrátorka zkoušek a seminářů 

IČ: 253 68 397    

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

 

Zkoušky pro druhou polovinu 

roku 2019: 

21.8.2019- zkouška (Ostrava) 

4.9.2019 - zkouška (Praha) 

25.9.2019 - zkouška (Plzeň) 

26.10.2019 - zkouška (Ostrava) 

20.11.2019 - zkouška (Praha) 

11.12.2019 - zkouška (Praha) 

 

 

 

Karouš – starší vydání Karouše naleznete na www.karoei.cz v části Další nabídka 

Razítko koordinátora BOZP na staveništi 

Vážení účastníci našich zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti 

koordinátora BOZP. Rádi bychom vám nabídli možnost objednání razítka 

Koordinátora BOZP s logem naší společnosti. Razítko je možné objednat 

přes e-mail: eva.grenova@karoei.cz. Je možné vybírat razítko ze dvou 

provedení. Samonamáčecí a dřevěné. 
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