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Zrcadlo odpovědnosti
Tzv. zrcadlo odpovědnosti je atraktivní a překvapivý prvek, který upozorňuje na to,
na kom závisí bezpečnost na stavbě. Při pohledu do zrcadla pracovník uvidí svůj
odraz a nápis na jeho rámu „Za Tvoji bezpečnost na stavbě dnes odpovídá:”

předem zváženo místo pro jeho umístění.
Mějme na paměti, že má mít vliv na kulturu
bezpečnosti práce vlastních pracovníků, ale
rovněž pracovníků subdodavatelů – proto bude
vhodné umístit zrcadlo u vchodu na stavbu,
kudy přicházejí pracovníci do práce nebo
návštěvníci projektu. Postarejme se o to, aby
přístup k němu nebyl žádným způsobem
omezen.
Lidé: osoba zadávající zhotovení zrcadla
externí firmě
Přibližné náklady řešení:
• dle nabídky a velikosti
Místo: nejlépe u vchodu na staveniště

Tzv. zrcadlo odpovědnosti je atraktivní
a překvapivý prvek, který upozorňuje na to,
na kom závisí bezpečnost na stavbě. Při
pohledu do zrcadla pracovník uvidí svůj odraz
a nápis na jeho rámu „Za Tvoji bezpečnost
na stavbě dnes odpovídá:”
Na pohled atraktivní, avšak na stavbách
málo používaný prvek, kterým je tzv. zrcadlo
odpovědnosti, přitahuje pozornost pracovníků
a návštěvníků projektů, a tak zdůrazňuje
poselství o důležitosti dodržování pravidel,
týkajících se BOZP na stavbě. Externí
grafická firma jej může zhotovit v libovolné
barvě a velikosti. Důležité je, aby bylo
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Setkání s dětmi
z nedaleké základní školy
Stavba vzbuzuje vždy rozruch mezi okolními občany, které zajímá, co se děje
v jejich sousedství. Musíme pamatovat, že jako stavební firma máme reálný
vliv na jejich nejbližší realitu. Zájem je tedy opodstatněný, zejména zájem
zvídavých dětí.

Pokud se v okolí nachází základní škola,
můžeme malým zvědavcům vyjít vstříc.
Můžeme jim vyprávět o stavbě jako o místě,
kde se koná mnoho zajímavých věcí, ale
číhá zde mnoho nástrah, a tak každý musí
dodržovat určená pravidla.
Připravíme předem:
• prezentaci PPT, která bude jednoduchá,
ale bude obsahovat obrázky a fotografie
stavebních strojů, projektů, vizualizací
• helmy, oděvy, bezpečnostní vesty,
a připravíme místo v zázemí stavby, kde si je
mohou nasadit
• hry, také formou soutěží, např. stavba
z kostek nebo kartonových krabic, přibíjení
hřebíků do prkna, výtvarná soutěž hádej-

hádači s odpověďmi na jednoduché otázky
ze stavebnictví.
Lidé: vybrat ze skupiny pracovníka, který má
zkušenosti s prací s dětmi, snadno navazuje
kontakt a dovede uvolněně vystupovat
na veřejnosti.
Místo: zázemí stavby, pokud jsou vhodné
podmínky – především malý provoz
a vyhrazené pěší tahy, pak lze takové setkání
organizovat přímo na staveništi.
Čas: kolem 45 minut
Náklady: případná cena reflexních pásků
s logem firmy

Pozor!
Dohodněte s pedagogy, že budou nápomocni
při udržení disciplíny během setkání.
Dohodněte počet dětí ve skupině. Skupina
s více než 30 dětmi představuje velkou výzvu
a vyžaduje značný pedagogický talent.
Přirovnávejte s tím, co děti znají a s čím mají
zkušenosti – helmu na staveniště přirovnejte
k helmě na kolo, při vysvětlování, proč
potřebují pracovníci vesty – připomeňte
odrazky na oblečení a osvětlení kola.
Proveďte vizualizaci nebezpečí, porovnejte
např. váhu, rozměry bagru s parametry obecně
známých zvířat např. lvů a tygrů.
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Návštěva žáků odborných
a technických škol na stavbě
Jako zodpovědní zhotovitelé můžeme mít vliv na to, jaké pracovníky budeme brzy
zaměstnávat na našich stavbách. Můžeme podporovat proces vzdělávání docela
jednoduchým způsobem. Tím, že ukážeme žákům stavbu a umožníme jim přechod
z teorie ke stavební praxi.

Připravíme předem:
• téma setkání a/nebo prezentaci PPT, která
se k němu vztahuje
• helmy, oděvy, bezpečnostní vesty
• místnost, kde žáci budou proškoleni
z předpisů BOZP před vstupem
na staveniště
Lidé: vybrat ze skupiny pracovníka, který
snadno navazuje kontakt a dovede uvolněně
vystupovat na veřejnosti.

Žáci oceňují setkání v terénu s osobami, které
mají praktické technické znalosti. Ideální, když
je to mistr, vedoucí pracovník nebo jiná osoba,
která je uznávána na stavbě a je odborníkem
ve svém oboru.
Kromě možnosti výměny znalostí z oboru
a zadávání otázek na téma projektu, stavebních
metod a organizace práce, vysokou hodnotu
pro žáky představují setkání s lidmi, kteří
ukončili druh školy, jakou žáci sami navštěvují.
Mohou se přesvědčit, jaké pracovní perspektivy
na ně čekají. Je vhodné ukázat na vlastním
příkladu, jak vypadá práce v této profesi
a podtrhnout význam moderních technologií
(projektování 3D apod.).

Místo: zázemí stavby, pokud jsou vhodné
podmínky – především malý provoz
a vyhrazené pěší tahy, pak takové setkání lze
organizovat přímo na staveništi.
Náklady: nejsou
Pozor!
Žáci jsou povinni absolvovat krátké školení
BOZP před vstupem na staveniště a podepsat
zápis o školení – to je závazné při dodržování
předpisů BOZP a dává události správný
význam.

Ranní rozcvička
Společná ranní rozcvička má za cíl upozornit na význam aktivity a pohybové
zdatnosti jak v práci, tak v soukromí. 10-15 minut společného tělocviku sjednotí
skupinu.

Po ranní poradě vedoucí pracovník skupiny
vyzve podřízené k provedení několika cviků.
Postarejme se o to, aby místo k tomuto účelu
určené mělo rovný povrch, bylo uklízené
a dostatečně prostorné, aby účastníci mohli bez
omezení provádět jednotlivé cviky.

• Kroužení nohou v koleni: stojíme
v mírném rozkroku, ruce opřené
na bocích, zvedáme nohu pokrčenou
v koleni a provádíme kroužky vlevo
a vpravo, střídavě 10x levá a 10x pravá
noha

Navrhované cviky
Úvodní poloha – nohy rovně, vzdálenost
chodidel na šířku ramen, paže volně podél
těla
• Kroužení hlavou – provádíme krouživé
pohyby – 10x vpravo a 10x vlevo
• Kroužení rameny – provádíme krouživé
pohyby 10x vpřed, 10x vzad a 10x
střídavě – když je pravé rameno nahoře,
tak je levé dole, a opačně
• Kroužení zápěstím – minutu kroužíme
na obě strany
• Úklony s otáčením – předklon, ruce
rozpažené, provádíme 15 pohybů vlevo
a 15 vpravo, sledujeme vodící ruku
nahoru
• Úklony: 40 opakování, úklony počítáme:
na 1 k levé noze, na 2 k pravé noze a na 3
do vzpřímeného postoje, nakonec spojíme
nohy narovnané v kolenou a snažíme se
dotknout čelem kolen – zkusíme vydržet
v této poloze několik vteřin
• Kroužení boky: dlaně položíme na boky
a provádíme krouživé pohyby – 10x vlevo
a 10x vpravo

Lidé: tělocvik má předvádět někdo z vedení,
nejlépe mistr nebo parťák
Místo: oddělené místo na stavbě,
uklízené, s rovným povrchem a s velikostí
přizpůsobenou počtu osob
Čas: 10-15 minut
Náklady: nejsou
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Prohlídka nářadí
Prohlídka nářadí a elektronářadí používaného při práci pomůže vyřadit kusy, které
mohou ohrozit bezpečnost pracovníků, a zvýšit povědomí o jejich správném
používání.

Vedoucí pracovník skupiny svolá pracovníky
a zahájí prohlídku používaného nářadí.
Zjišťuje jejich stav, vysvětluje podmínky
pro jejich správné používání na pracovišti,
postup v případě poruchy, opravy a servisu.
Upozorní na uvolněné a spotřebované součásti,
stav kabelů, piktogramy apod. Nářadí, které
může představovat ohrožení, se má vyměnit
za vyhovující, s odůvodněním této výměny.
Lidé: vedoucí pracovník skupiny za podpory
Specialisty/technika BOZP a PO.
Místo: staveniště
Čas: závisí na velikosti staveniště a počtu
pracovišť s nářadím
Náklady: cena nového nářadí

Použití hasicích přístrojů
Školení v rámci používání hasicích přístrojů prováděné hasiči (simulovaný požár).
Pracovníci se seznamují s podmínkami reagování a chování v případě požáru
na staveništi.

Během školení se pracovníci seznámí
s nejčastějšími příčinami a druhy požárů
na stavbě. Jsou proškoleni, jak se mají chovat
v této situaci: koho informovat, zda a jaký
hasicí přístroj používat v závislosti na hořícím
materiálu. Cílem školení je získání potřebných
znalostí a praktických dovedností, týkajících
se chování v případě požáru. Při plánování
této události na stavbě je třeba kontaktovat
místní hasičský záchranný sbor a sjednat místo
a rozsah školení, plánovaný počet účastníků
a pomůcky pro realizaci: materiál ke spálení,
apod. Veškeré informace ohledně organizace
tohoto školení vám poskytnou hasiči.
Lidé: osoba z vedení stavby pro kontakt
s jednotkou HZS a určení pracovníci, kteří
připraví místo a potřebné materiály.
Místo: vyhrazené místo na staveništi, kde
nebude možné šíření ohně
Čas: určí hasiči
Náklady: spojené s použitými hasicími přístroji
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Evakuace
Evakuaci pracovníků ze staveniště provádí jednotka hasičského záchranného
sboru. Toto cvičení má za cíl prohloubení teoretických a praktických znalostí
reagování a chování v situaci ohrožení.

Přípravu na cvičnou evakuaci ze staveniště je
třeba zahájit kontaktováním místní jednotky
hasičského záchranného sboru. Tím má být
pověřena osoba, která nejlépe zná topografii
místa. Připravíme plán místností, z kterých
budou evakuováni pracovníci – s uvedenými
východy a shromaždišti a uvedeme počet
pracovníků, kterých se bude týkat cvičná
evakuace. Během tvoření scénáře akce je vhodné
se informovat u hasičů na další aktivity, jako:
simulace požáru, evakuace z budovy osob
v bezvědomí, kontrolované zakouření místností,
cvičení s poskytováním první pomoci, apod.

Lidé: osoba z vedení stavby pro kontakt
s hasiči a určený pracovník, který připraví
s hasiči evakuační plán.
Místo: staveniště
Čas: určí hasiči
Náklady: nejsou

Toolbox
Toolbox je krátké setkání managementu s pracovníky na staveništi věnované
tématu BOZP, úzce spojené s momentálně prováděnými prácemi nebo
leadershipem. Toto setkání má formu volného povídání.

Setkání v rámci Toolboxu se může konat
na libovolném místě na staveništi, optimální
však je, pokud bude spojené s prováděnou
prací a leadershipem. Setkání vede osoba
z managementu, nejlépe nejvýše postavený
manažer či ředitel, aby motivoval své podřízené
k bezpečnému chování na staveništi. Toolbox
má za cíl zvýšit povědomí pracovníků v rámci
možného ohrožení v souvislosti s nedodržením
předpisů BOZP a správného chování během
provádění obvyklých činností, dále pak zvýšení
angažovanosti vedoucích pracovníků při
tvoření bezpečných pracovních podmínek.
Lidé: pracovník vedení, nejlépe manažer či
ředitel, jenž vede setkání
Místo: staveniště
Čas: 15 minut
Náklady: nejsou
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Školení o poskytování první pomoci
Školení o poskytování první pomoci provádí kvalifikovaní školitelé první pomoci.
Cílem je prohloubit teoretické a praktické znalosti spojené s reagováním v situaci
ohrožení lidského života.

Přípravu na školení o poskytování první
pomoci je třeba zahájit od kontaktu se
subjektem poskytujícím školení první pomoci.
Je třeba dohodnout místo, kde se školení bude
konat, jeho rozsah, plánovaný počet účastníků
a nezbytné pomůcky: projektor, notebook,
lékárnička, apod.

Během školení záchranáři vysvětlují, jak
zhodnotit stav zraněné osoby, jakým způsobem
stlačovat hrudník, jak provádět umělé
dýchání, do jaké bezpečné polohy uložit osobu
v bezvědomí, jak provést automatickou vnější
defibrilaci AED a na jakých místech se mohou
nacházet zařízení tohoto druhu. Kromě toho
pracovníci procvičují mj.: resuscitaci, pomoc
při dušení, zlomeninách, krvácení, amputacích,
úrazech krční páteře a základní postupy
a podmínky zahájení první pomoci. Také se
dozví, kdy je možné odstoupit od poskytnutí
první pomoci.
Lidé: osoba, která bude kontaktovat subjekt
poskytující školení první pomoci a připraví
stavbu pro školení v souladu s pokyny školitele.
Místo: zázemí stavby
Čas: určí subjekt poskytující školení první
pomoci
Náklady: závisí na ceníku subjektu
poskytujícího školení první pomoci

Rozhovor se zástupci inspektorátu
práce, policie a hasičů
Setkání se zástupci externích institucí, jako inspektorát práce, policie nebo hasičský
záchranný sbor má za cíl zdůraznit význam bezpečného chování na staveništi.
Klade důraz na otázky ochrany zdraví a života během plnění každodenních úkolů,
rovněž ve vztahu k ostatním osobám, které se vyskytují v blízkosti realizovaných
prací.
Při plánování této události na stavbě je třeba
kontaktovat místní inspektorát práce, nejbližší
jednotku hasičského záchranného sboru nebo
policie a dohodnout termín, místo, tematický
okruh setkání a nezbytné pomůcky, jako
jsou: notebook, projektor. Za účelem zvýšení
zájmu pracovníků je vhodné tématiku setkání
přizpůsobit aktuálním potřebám stavby:

• práce ve výškách
• výkopové práce
• lokalizace stavby v blízkosti veřejných
budov př. školy, školky, nemocnice, apod.
• chování ostatních osob poblíž stavby
• práce za provozu apod.
Lidé: osoba vedení stavby pro kontakt
s externí institucí, podpora Specialisty/
technika BOZP a PO
Místo: zázemí stavby nebo staveniště
Čas: určí externí instituce
Náklady: nejsou
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Vědomostní soutěž na téma OOPP
Soutěž zvyšuje povědomí pracovníků v rámci používání osobních ochranných
pracovních prostředků (OOPP)

Pracovníci vedení stavby prohlížejí spolu
s dělníky pracoviště, na kterých jsou používané
různé druhy nářadí či vybavení. Je třeba se
předem postarat o ceny pro vítěze, připravit
a vytisknout Kartu ochranných prostředků
v podobě tabulky. Ta má obsahovat druhy
nářadí/vybavení používaného na stavbě
a dostupné OOPP. Nezapomeňte na místo pro
uvedení jména a příjmení pracovníka. Počet
vytištěných karet se má shodovat s počtem
pracovníků, kteří se zúčastní soutěže. Úkolem

je přiřadit k nářadí používanému na pracovišti
nezbytný prostředek osobní ochrany.
Pozor: na každém pracovišti pracovníci označí
odpovědi ohledně zde používaného nářadí.
Na konci pracovníci vedení sbírají vyplněné
karty, sčítají správné odpovědi a určí vítěze.
Nezapomeňme probrat všechny odpovědi
a zdůraznit, proč vlastně tyto, a ne jiné
prostředky používáme na tomto pracovišti.
Lidé: pracovníci vedení stavby a BOZP
Místo: určená pracoviště na staveništi
Čas: 30 minut
Náklady: hodnota cen pro vítěze a papír pro
tisk Karet ochranných prostředků

Workshopy na pracovišti
Workshopy na pracovišti jsou krátká školení pracovních skupin pod vedením mistra
nebo parťáka na téma určeného druhu prací. Jejich tématika musí úzce souviset
s aktuálně prováděnými prácemi na stavbě.

Vedoucí pracovník zorganizuje workshop pro
pracovníky v zázemí stavby, před zahájením
jejich práce. Rozsah školení a jeho podobu –
prezentaci PPT nebo tištěné materiály – určí
vedoucí pracovník. Specialista/technik BOZP
a PO může podpořit vedoucího školení
např. tím, že mu předá vhodné teoretické
materiály. Cílem workshopu je zvýšení úrovně
znalostí a prohloubení dovedností spojených
s bezpečným prováděním určitého druhu
prací, jako:
• práce ve výškách
• práce za provozu
• výkopové práce
• práce poblíž strojů a zařízení
• bezpečnost práce tesařů
• příprava komunikačních cest
• bezpečná vykládka materiálů
Tématika workshopu má zahrnovat
upozornění na možná ohrožení, způsoby jejich
vyloučení a pravidla bezpečného chování při
práci.

Lidé: pracovník vedení stavby – nejlépe mistr
nebo parťák za podpory Specialisty/technika
BOZP a PO
Místo: zázemí stavby
Čas: do 30 minut
Náklady: nejsou
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Prezentace dodavatelů
a výrobců vybavení BOZP
Prezentace prováděné dodavateli a výrobci vybavení související s BOZP učí
a prohlubují znalosti pracovníků v oblasti správného používání vybavení či zařízení.

Při plánování této události na stavbě je třeba
kontaktovat vybraného dodavatele nebo
výrobce vybavení BOZP a dohodnout termín,
místo, předmět setkání a nezbytné pomůcky
pro jeho konání, jako: notebook, projektor,
místo, apod. Prezentované prostředky
k zajištění BOZP mají být přizpůsobeny
aktuálně prováděným stavebním pracím.
Pracovníci během těchto prezentací zvyšují
svoje znalosti v rámci výběru, používání,
kontroly a úschovy těchto prostředků.
Dobrým příkladem může být oslovení výrobce
OOPP k zajištění proti pádu z výšky (postroje,
zachycovače pádu, apod.) popř. školení či
prezentace ke správnému používání kolektivní
ochrany př. lešení, pracovní plošiny, apod.

Lidé: osoba vedení stavby pro kontakt
s dodavatelem nebo výrobcem vybavení BOZP
Místo: zázemí stavby, počet účastníků
přizpůsobený rozměrům místnosti

Čas: určí dodavatel nebo výrobce zařízení
Náklady: závisí na dodavateli/výrobci
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Tabule „Pro koho pracuji bezpečně?“
Tabule „Pro koho pracuji bezpečně?“ má za cíl uvědomit pracovníky, že pracují
bezpečně nejen pro sebe, ale i pro svoji rodinu a přátele. Tabule jim má připomínat,
že na ně čekají blízké osoby a že i kvůli nim mají dbát o svoji bezpečnost – aby
se každý den mohli vracet v pořádku a ve zdraví domů. Je to další motivace
a povzbuzení pro bezpečnou práci.
Pracovníci umístí na tabuli své soukromé
fotografie. Příkladem fotografií na tabuli
mohou být fotografie s dětmi, vnuky, fotografie
znázorňující způsob trávení volného času
apod. Tabule může být umístěna v blízkosti
informační tabule na stavbě nebo v kanceláři
stavby.
Připravíme předem:
• korkovou nebo magnetickou tabuli
• magnety nebo připínáčky k uchycení
fotografií
Lidé: pracovníci stavby: pracovníci výroby
a stavební dozor
Místo: zázemí stavby
Doba: celý rok
Náklady: cena korkové nebo magnetické
tabule a magnetů nebo připínáčků

Pro koho pracuji bezpečně?

Anketa týkající se bezpečné práce
Anketa týkající se bezpečné práce umožňuje pracovníkům hlásit připomínky
ohledně zlepšení bezpečnosti na stavbě. Umožní to získání mnoha cenných
poznatků a návrhů a je známkou toho, že dozor zajímají názory pracovníků výroby
a jejich doporučení.

Názorné otázky ankety:
1. Je podle Vašeho názoru seznámení s IBPP
(informace ohledně plánované práce)
srozumitelné, máte nějaké připomínky?
2. Co byste změnili na svém pracovišti, aby se
Vám pracovalo lépe a bezpečněji?
3. Co my, jako dozor, můžeme pro Vás udělat
z hlediska BOZP?
4. Vaše názory a připomínky ohledně
ochranných pomůcek používaných
na stavbě.
5. Máte náměty ohledně změn v rámci
organizace práce na stavbě (pracovišti)?
Co byste změnil/a?
Každá stavba může připravit vlastní otázky
s ohledem na své potřeby. Vyplněnou anketu
pracovník hodí do krabice/nádoby k tomu
určené.

Připravíme předem: krabici/nádobu
na ankety, která bude umístěna v blízkosti
informační tabule na stavbě
Lidé: pracovníci stavby
Místo: zázemí stavby
Doba: rozdání anket pracovníkům cca 5min.,
vyplnění ankety pracovníky cca 15 min.
Náklady: tisk anket a zhotovení/náklady
na pořízení nádoby na vyplněné ankety
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Výtvarná soutěž pro děti s názvem
„Moji rodiče pracují bezpečně“
Vyhlašujeme soutěž, které se mohou zúčastnit děti pracovníků stavby. Tématem
může být bezpečná práce na stavbě, o které rodič vyprávěl dítěti, nebo jiné otázky
související s bezpečností, např. bezpečná cesta do školy, bezpečné hraní apod.

Soutěž bude vyhlášena v rámci Týdne
bezpečnosti, výsledky vyhlášeny za 3–4 týdny.
V podmínkách soutěže budou určeny věkové
kategorie (např. 4–7 let a 8–12 let), formát
prací (např. A4, A3) a technika jejich provedení
(např. barvy, pastelky, pastely, vystřihování,
lepení apod.). Po obdržení všech prací porota
vybere nejlepší z každé věkové kategorie.
Autoři těchto prací obdrží ceny a jejich
práce mohou být vystaveny na informační
tabuli stavby. Rovněž lze zvážit jejich využití
ve firemních materiálech propagujících
bezpečnost.

Lidé: porota, např. zástupci BOZP
a personálního oddělení/komunikace
Doba: 3–4 týdny (doba pro přípravu a odeslání
prací)
Náklady: ceny pro autory vítězných prací
Poznámka: práce dětí mají být podepsány
rodiči/právními zástupci pro vyjádření
souhlasu s přenesením autorských práv
díla a použitím výtvarné práce přihlášené
do soutěže pro marketingové účely firmy.
V případě pochybností je doporučen kontakt
s právním oddělením.

„Moc nechybělo“ – setkání, týkající se
potenciálně nebezpečných událostí
Během Týdne bezpečnosti můžeme jednou týdně iniciovat setkání na stavbě,
týkající se událostí, které mohou představovat nebezpečí, na kterém pracovníci
mohou hlásit své náměty pod heslem „Moc nechybělo“.

Tato setkání se týkají potenciálně
nebezpečných událostí. Pracovníci stavby
mohou, na speciálních lístcích, každý den
hlásit události, které mohou být nebezpečné.
Hlášené případy a reakce pracovníků na určité
události jsou diskutovány během setkání
jednou týdně. Vedoucí stavby nebo jiná osoba
z dozoru mají s pracovníky prodiskutovat jejich
reakce a to, zda byly správné. Správné postoje
mají být odměněny pochvalou nadřízené
osoby v přítomnosti všech pracovníků
a drobnými předměty, firemní suvenýry. Cílem
je změna myšlení a postojů. Tímto způsobem
propagujeme postoj, kde nahlášení události,
která může být nebezpečná, není práskání!
Vyplněním lístku s hlášením chráníme zdraví
a životy – naše a našich kolegů.
Lidé: pracovníci výroby a stavební dozor
Doba: 30 min. týdně
Náklady: tisk lístků (firemní tiskárna) + cena
drobných reklamních předmětů.
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Naše aktivity BOZP a PO

Naše aktivity BOZP a PO
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Naše aktivity BOZP a PO

Naše aktivity BOZP a PO

25

