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1) BOZP při opravách svislých konstrukcí 

 

Pracovníci při opravách svislých konstrukcí jsou povinni: 

 

1. Dodržovat technologické i pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 

 

2. Při stavebních pracích musí být pracovník oblečen v předepsaném pracovním oděvu, musí mít 

pracovní boty s pevnou podrážkou, pracovní rukavice, helmu, vyžaduje-li to pracovní postup 

(např. při bourání), brýle nebo štít. 
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3. Obsluha strojů a zařízení musí používat nářadí a pomůcky, které jí byly pro práci určeny. Bez 

souhlasu odpovědného pracovníka by neměla měnit nic na provozních, bezpečnostních a 

požárních zařízeních. 
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4. Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění. 
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5. Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 

pracovníka. 
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TOHLE NEPROVÁDĚT, NIKDY!!! 
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Odpovědný pracovník je pracovník pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí 

samostatně rozhodovat. Určuje technologický postup při opravách a rekonstrukcích, aby byly 

zabezpečeny: 

1. návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 

2. pracovní postup pro danou pracovní činnost 

3. použití strojů i zařízení a speciálních pracovních prostředků a pomůcek 

4. druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, rampy, plošiny) 

5. způsob dopravy materiálu 

6. opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků a pracoviště 

 

 


