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

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé i obchodní partneři, máme za sebou první dva měsíce
roku 2022, blíží se první jarní den a stavební práce se začínají ozývat minimálně v podobě
častých výběrových řízení. Pomalu se vracíme do našich běžných neobyčejných životů
naplněných prací i relaxací. Dnešním tématem našeho neperiodického zpravodaje Karouš bude
pohled na staveniště při výstavbě velkého jeřábu.
Aktuální termíny přípravných kurzů i zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora
BOZP na staveništi máme vyvěšeny na našich webových stránkách www.karoei.cz. Nejbližší
volné termíny přípravného kurzu a zkoušky jsou:
23. března 2022 – zkouška – Hotel Globus Praha – 1 volné místo
9. – 11. května 2022 – přípravný kurz – Ostrava
11. května 2022 – zkouška – Ostrava
Děkuji, že nám zachováváte přízeň, voláte, konzultujete, a vracíte se k nám .
Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Otázkové okénko
Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří
se vzájemně na staveništi nepotkají. Tedy skončí-li práci jeden zhotovitel, teprve potom nastupuje
další. A může být určen koordinátor BOZP na staveništi až ve chvíli, kdy se na něm vyskytnou
zaměstnanci více zhotovitelů? Například je-li staveniště předáno jednomu zhotoviteli který skončí po
měsíci svou činnost a nastupují další dva, může být určen koordinátor BOZP až při nástupu těch
dvou?

Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D
§14 odst. (1) zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů hovoří jasně:
„Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby
povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její
náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.
Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci
stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem
stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž
osobou.“
V textu se neuvádí, že zaměstnanci zhotovitelů musí na staveništi působit společně. Ale, že
koordinátor BOZP musí být určen již ve chvíli, kdy je staveniště předáno prvnímu zhotoviteli. Že musí
být koordinátor BOZP určen také v přípravné fázi, už snad ani není potřeba zmínky.

Jeřáb na staveništi, jehož výložník a
závaží je již mimo hranice staveniště
Vážené kolegyně a kolegové,
na stůl se mi dostal dotaz, jak postupovat v případě, kdy zhotovitel v průběhu výstavby
bude využívat jeřáb, při jehož pohybu se bude vyskytovat výložník a závaží mimo hranice
staveniště. Se zavěšeným břemenem se bude manipulovat pouze v prostoru staveniště, ale
protizávaží jeřábu při práci bude vždy mimo staveniště. Mohou pod toto protizávaží při
práci vstupovat lidé nebo to po dobu práce to musí být hlídaný (střežený) prostor, kam
ostraha zabrání lidem po dobu práce vstup?

Celou situaci jsem konzultoval
s odbornými osobami na vyhrazená technická zařízení - zdvihací
prostředky i s oblastním
Inspektorátem práce a závěr
je takovýto:
Koordinaci a bezpečnost při práci
na staveništi při použití věžového
stacionárního jeřábu zajistí dodavatel stavby úpravou HMG postupu výstavby tak, aby v průběhu
provádění prací s jeřábem bylo
zabráněno souběhu prací s tím, že při práci jeřábu bude zabráněno vstupu všech osob do
pracovního prostoru – ohrožený prostor jeřábu (zejména pohyb pod zavěšeným
břemenem, pohyb pod pracujícím výložníkem jeřábu - tzn. po dobu práce zabránit vstupu
všem osobám do pracovního prostoru výložníku jeřábu – tzn. vymezit ohrožený prostor
jeřábu a tento střežit pověřenými osobami a zároveň provést taková opatření, aby bylo
zabráněno škodám na zdraví a majetku (obecné ohrožení)! Pohyb pod výložníkem s
břemenem vč. závaží je za provozu zařízení ZAKÁZÁN!!!

Pod výložníkem je ohrožený prostor, který musí být v době provozu jeřábu zajištěn. V
tomto prostoru hrozí pád břemene (přetržení vázacích prostředků, špatně uvázané
břemeno, pád části přepravovaného materiálu). To znamená, že v době provozu jeřábu se
v ohroženém prostoru nesmí pod zavěšeným břemenem nikdo pohybovat.
A co se týče závaží, podle mého názoru, bych si s tímto žádný problém nedělal (tedy v
případě, že by nehrozila nějaká kolize závaží např. s venkovním vedením apod. Ale v
takovém případě, by určitě montážní technici ten jeřáb nezprovoznili.
A v předpisech se stejně jenom hovoří o práci pod zavěšeným břemenem.
Doporučuji konzultaci s oblastním inspektorátem prací, pod který daná stavba spadá.
JoŠt
Pracovní postupy do Plánu BOZP
Naše společnost již několik let zpracovává ve spolupráci s odborníky na
danou problematiku pracovní postupy, vč. opatření, které je možné
zapracovat jak do Plánu BOZP, tak i do části projektové dokumentace
věnující se bezpečnosti práce. Více informací, seznam pracovních postupů a
objednávku naleznete na našich webových stránkách 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.

KAROUŠ online
Již v minulém informativním e-mailu jsme vás informovali, že aktuálně je
náš Karouš online (karous.karoei.cz). Již tedy není potřeba Karouše
stahovat, ale nově si jej každý může přečíst online na našich webových
stránkách. Ovšem pro ty, kteří nemají rádi změny, nebo si chtějí našeho
Karouše vytisknout a vzít s sebou do vlaku, či autobusu, nebo jen založit k
ostatním, zachováme také původní verzi. Minimálně po nějakou dobu.

Nejbližší termíny zkoušek
Zarezervujte si je pro sebe 

Přípravné kurzy pro letošní rok 2022:
9. – 11. května 2022 – kurz Ostrava
23. – 25. května 2022 – kurz Praha
6. – 8. června 2022 –kurz Ostrava
20. – 22. června 2022 – kurz Praha
22. – 24. srpna 2022 – kurz Ostrava
5. – 7. září 2022 – kurz Praha
19. – 21. září 2022 – kurz Ostrava

Zkoušky pro letošní rok 2022:
23. března 2022 – zkouška Praha
27. dubna 2022 – zkouška Praha
11. května 2022 – zkouška Ostrava
25. května 2022 – zkouška Praha
8. června 2022 – zkouška Ostrava
22. června 2022 – zkouška Praha
24. srpna 2022 – zkouška Ostrava

Kontaktní informace
Ing. Josef Štoudek
josef.stoudek@karoei.cz
Tel: 724 029 890
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
eva.grenova@karoei.cz
Tel: 724 323 588

Jana Bališová
příprava materiálů před zkouškou
a další informace ke zkoušce
jana.bališová@karoei.cz
Tel: 702 147 693
Eva Štoudková
administrátorka zkoušek a seminářů

Těšínská 467/147
716 00 Ostrava – Bartovice
IČ: 253 68 397
www.karoei.cz
www.facebook.com/karoei.cz

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

