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I. Požadavky k zajištění BOZP při provádění udržovacích prací 
 

Při provádění různých udržovacích pracích prováděných v církvi je nutno dodržovat níže uvedené 
požadavky k zajištění BOZP: 
 

Práce s použitím žebříku: 
 
1. Při pracích, které jsou prováděny s použitím žebříku je nutno zvolit vhodný typ a délku žebříku tak, 

aby u jednoduchého žebříku mohl být zachován sklon 2,5 : 1. Následně nutno provést vizuální 

prohlídku žebříku, zda tento není poškozen (příčle, bočnice, skroucení „do vrtule“ apod.). 

2. Před zahájením práce a v celém průběhu práce na žebříku musí být žebřík zajištěn proti podklouznutí 

(gumové patky), bočnímu vychýlení a zvrácení. Dále je nutno dodržet zákaz snášet a vynášet břemena 

o hmotnosti nad 15 kg a práce s nebezpečnými nástroji (např. sbíjecí kladivo, elektrická svářečka, 

řetězová pila). 

3. Práce na žebříku musí být prováděna tak, aby zaměstnanec, který na něm pracuje, měl možnost se 

ho přichytit oběma rukama a stál chodidly nejvýše 0,8 m (u jednoduchého žebříku) a 0,5 m (u 

dvojitého žebříku) od jeho horního konce. 

4. Při práci ve výšce a na žebříku musí být zajištěno místo pod výkonem práce s ohledem na riziko 

zasažení osob padajícími předměty, úlomky materiálů a nářadím. 
 

Práce, kde hrozí létající úlomky: 

1. Při provádění prací, kde hrozí zasažení jiných osob odlétajícími drobnými úlomky, musí být 

provedeno odpovídající zabezpečení, které vyloučí uvedené riziko. 
 

Práce s ručním nářadím: 

1. Při používání ručního nářadí musí být toto udržováno v bezpečném stavu. Rukojeti, násady a jiné 

uchopovací části musí být hladce opracovány, násady a rukojeti zajištěny proti uvolnění, úderné 

plochy a hroty nesmějí mít trhliny a otřepy a všechna ruční nářadí musí být řádně uložena a 

udržována v čistotě. Při používání elektrického nářadí musí být dodrženy požadavky na správnou 

obsluhu, které jsou stanoveny v příslušném „Návodu výrobce“.  
 

Prodlužovací šňůry: 

1. Prodlužovací šňůry musí být v celém průběhu jejich používání zabezpečeny proti mechanickému 

poškození a tahu. Musí být vedeny tak, aby nevedly přes komunikační prostor a nevytvářely tak 

překážku pro chůzi osob. Způsob zajištění může být řešen např. vyvěšením, vedením v chráničce, 

vedením mimo prostor, který slouží k chůzi osob. 
 

Chemické přípravky, barvy, ředidla: 

1. Všechny chemické přípravky, barvy, ředidla musí být uskladňovány v originálních obalech tak, aby 

byl čitelný název, údaj o hořlavosti a jiných vlastnostech. Při manipulaci s nimi musí být dodrženy 

všechny požadavky výrobce na jejich používání včetně požadavků na používání ochranných rukavic a 

ochranných brýlí. 
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2. V jednom stavebně ohraničeném prostoru nesmí být uloženo více než 50 l hořlavých kapalin I. třídy 

a celkem více než 250 l hořlavých kapalin I. až III. třídy. 
 

Konstrukce pro zvyšování místa práce: 

1. Pro zřizování konstrukcí pro zvyšování místa práce musí být dodržen zákaz používání labilních 

předmětů. 
 

Skladování a manipulace s hořlavými materiály: 

1. Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami musí být dodržen zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm. 
 
Zvedání těžkých břemen: 
 

1. Při provádění prací spojených s manipulací s materiálem (stěhování těžkých břemen apod.) musí být 

dodržen požadavek, aby jeden zaměstnanec nezvedal břemena těžší než 50 kg. Jinak musí manipulaci 

provést pracovní četa. 

2. Při manipulaci se zvlášť těžkými nebo zvlášť objemnými břemeny musí být pro provádění těchto prací 

vypracován „pracovní postup“. S jeho obsahem musí být prokazatelně seznámeni všichni 

zaměstnanci, kteří se na provádění prací budou podílet, a to před zahájením prací. „Pracovní 

postup“ musí vypracovat ten vedoucí zaměstnanec, který práci nařizuje. Při vypracování může 

spolupracovat s odborně způsobilými osobami (např. v oblasti BOZP, zdvihacích zařízení apod.). 
 

Práce s nutnou odbornou způsobilostí: 

1. Práce, pro které je nutná odborná způsobilost (práce na elektroinstalaci pod napětím, svářečské 

práce, práce na plynovém zařízení, práce ve výšce, prováděné horolezeckým způsobem) nesmí být 

prováděny zaměstnancem bez platného kvalifikačního dokladu. 
 
Práce ve výškách: 
 

1. Při pracích ve výšce (tj. pracích, při nichž je zaměstnanec chodidly výše než 1,5 m nad okolní 

podlahou) musí být provedeno zajištění proti pádu.  Stanovení způsobu zajištění proti pádu při práci 

ve výšce musí být provedeno s ohledem na konkrétní práci v „pracovním postupu“. Tento musí být 

vypracován před zahájením prací. S jeho obsahem musí být všichni zaměstnanci, kterých se to 

týká, prokazatelně seznámeni.  Při vypracování může spolupracovat s odborně způsobilými 

osobami (např. v oblasti BOZP, instruktorem horolezecké techniky apod.). 
 
Svářečské práce: 

1. Při provádění svářečských prací a prací s otevřeným ohněm musí být dodrženy normové požadavky, 

uvedené v technických normách pro svařování elektrickým obloukem a plynem. 

2. Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm v bezprostřední blízkosti hořlavých látek musí 

být stanovena potřebná preventivní opatření a vydán v písemné podobě „Příkaz k provádění prací 

s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru“. Stanovení preventivních 

opatření a vydání písemného příkazu k práci s otevřeným ohněm musí zabezpečit vedoucí 

zaměstnanec, který práce nařizuje, a to v součinnosti s „odborně způsobilou osobou v požární 

ochraně“ příp. jinými odborně způsobilými osobami. 
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II. Požadavky k zajištění BOZP při provádění úklidových prací s použitím 

žebříku nebo přenosných schůdků 
 

Při práci na žebříku a přenosných schůdcích je každý zaměstnanec povinen: 

• Před zahájením práce provést vizuální kontrolu žebříku nebo schůdků za účelem ověření, zda nejsou 

zjevně poškozeny, jsou stabilní a pevné, nemají poškozeny příčle ani bočnice, mají patky k zajištění 

proti podjetí. 

• Použít žebřík odpovídající (dostatečné) délky tak, aby při práci byl vždy nejvýše 0,8 m od horního 

konce jednoduchého žebříku nebo 0,5 m od horního konce dvojitého žebříku. 

• Při vstupu na žebřík nebo schůdky musí zaměstnanec používat vhodnou obuv s upevněnou patou. 

• Po žebříku nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti vyšší než 15 kg. 

• Každý žebřík musí být při práci postaven na rovném a pevném podkladě. K zajištění stability musí být 

žebřík při práci zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo rozevření. Sklon 

jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1. 

• Při čistění oken z vnější strany je přísně zakázáno vystupovat na parapet okna nebo jiné konstrukce 

a vychylovat se mimo obrys schůdků. 

• Při čistění krytů osvětlovacích armatur nutno spolupracovat se zaměstnancem s kvalifikací v oblasti 

elektro, kteří po odpojení části elektroinstalace provedou demontáž krytů a očistění povrchu 

osvětlovacích armatur. Čistění krytů osvětlovacích armatur provedou zaměstnanci úklidu na zemi. 

Zpětnou montáž provede zaměstnanec s kvalifikací v oblasti elektro. 

• Při používání čisticích a mycích přípravků je nutno dodržovat požadavky výrobce, uvedené na etiketě 

výrobku případně v přiloženém „návodu výrobce“. Zásadně je nutno při práci používat ochranné 

gumové rukavice a případně ochranné brýle (při přelévání a ředění – pokud tak výrobce nařizuje). 
 

 

III.  Požadavky na rozsah čistění a způsob zajištění BOZP při vytírání 

podlah za provozu 

V případě vytírání podlah a schodišť na veřejně přístupných prostorách za provozu je povinností 
zaměstnance, který práce provádí: 

• Při vytírání ploch, které slouží k chůzi osob nutno zabezpečit, aby osoby nevstupovaly na čerstvě 

vytřené – kluzké plochy, při čem by mohlo dojít k jejich uklouznutí a pádu (povrch komunikačních 

ploch musí být rovný a nesmí být kluzký).   

• Vytírání provádět mimo provozní dobu nebo po částech tak, aby v části, kde je podlaha mokrá a 

kluzká, byl schopen osobně zabezpečit dozor. Tento dozor musí zabezpečit, aby na mokré a kluzké 

plochy nevstupovaly jiné osoby příp. čerstvě vytřené plochy zabezpečit ze všech stran proti vstupu 

osob výstražnou tabulkou „Nevstupovat – kluzký povrch“. 
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IV.  Požadavky na údržbu venkovních komunikačních ploch, které jsou 

v péči církve 
 

• Za údržbu venkovních komunikačních ploch, které jsou v péči církve, odpovídá pastor nebo jiný 

vedoucí církve. 

• Všechny venkovní plochy, které slouží k chůzi osob, musí být udržovány tak, aby jejich povrch byl 

rovný a nebyl kluzký. 

• Údržba všech ploch, které slouží jako komunikační plochy v zimním období, musí být provedena vždy 

v případech, kdy v důsledku atmosférických vlivů dochází nebo může dojít k namrzání (kluzkosti) 

povrchu komunikačních ploch. 

• Údržba komunikačních ploch v zimním období musí být provedena podle potřeby s ohledem na 

povětrnostní situaci, řádně a včas. 

• Údržbu komunikací v zimním období musí provádět pověřený zaměstnanec. 

• K provádění údržby venkovních ploch se musí zabezpečit potřebné technické prostředky a posypový 

materiál. 
 

 

V.  Zakázané práce a činnosti 
 

• Při čistění oken je zakázáno vstupovat na vnější parapety a vnější okenní konstrukce, které jsou ve 

výšce větší než 1,5 m nad okolním terénem. 

• Práce na žebříku a pracovních schůdkách v případě, že nemohou být dodrženy požadavky 

k zajištění BOZP, uvedené v bodu II. tohoto pokynu.  

• Práce ve výšce a nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu z výšky a do hloubky. 

• Demontáž a zpětnou montáž krytů stropních osvětlovacích těles bez kvalifikace podle § 4 (Osoba 

poučená) a vyšší dle NV č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti 

na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 

• Odstraňování krytů, které brání přístupu k živým částem elektroinstalace. 

• Mytí podlah bez zajištění, aby na čerstvě vytřenou – kluzkou plochu vstupovaly osoby. 

• Používání čisticích a desinfekčních chemických látek a přípravků, které mají nebezpečné vlastnosti 

bez použití vhodných OOPP (gumové rukavice, brýle). 

• Přenášení a manipulace s břemeny, které mají hmotnost přesahující 50 kg (muži) nebo 20 kg (ženy). 

• Provádět práce a činnosti, které představují zvýšené riziko úrazů (např. práce ve výšce, manipulace 

s těžkými břemeny) bez realizace potřebných opatření proti úrazu (viz stanovený „pracovní 

postup“). 

• Pracovat nad prostory, které slouží k chůzi osob bez zajištění proti pádu předmětů a nářadí z výšky 

do těchto prostor. 

• Odkládat v komunikačních cestách a v prostoru únikových východů, před rozvodnými skříňkami 

elektro, před stanovišti hasebních prostředků různé krabice, zařizovací předměty apod. 
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VI. Požární ochrana 

Základní povinnosti všech zaměstnanců (dobrovolných brigádníků) církve 

Každý zaměstnanec, dobrovolný brigádník, je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku 

požáru, neohrozil život a zdraví osob. Je zakázáno bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo 

zneužít linku tísňového volání. 

Tísňové volání pro ohlášení požáru      150 
 

K prvotní hasební akci slouží především přenosné hasicí přístroje 

Třídy požáru a vhodné hasicí přístroje 

 

 

Správné použití hasicích přístrojů 

• Při zpozorování zahoření sejmeme hasicí přístroj z věšáku/držáku a doneseme ho do blízkosti požáru, 

ovšem je třeba vždy dbát na vlastní bezpečnost. Snažíme se přistoupit ze strany „po větru“, popř. 

ode dveří (únikového východu), abychom mohli zadýmený prostor v případě, že se nám nepodaří 

požár uhasit, co nejrychleji opustit.  Pokud je přítomno osob více, tyto mohou volat hasičský 

záchranný sbor na t. č. 150, podílet se na hašení a popřípadě poskytovat první pomoc či pomáhat s 

evakuací osob... 
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• Postupujeme dle piktogramů na štítku daného přístroje, většinou následovně: 

hasicí přístroj uchopíme do ruky, strčíme prst do otvoru zajišťovacího kolíku a tento trhnutím 

odstraníme – dojde k odjištění páky ventilu a přístroj je připraven k použití. 

• Jednou rukou držíme přístroj za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní ovládací páku ventilu, a v 

druhé ruce držíme hadici, je-li jí přístroj vybaven.  

• Pokud jí není vybaven, jednou rukou držíme přístroj za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní 

ovládací páku ventilu, a druhou rukou uchopíme přístroj za dno.  

• Stiskneme páku ventilu, proud hasiva začne ihned stříkat velkým tlakem ven. Tento proud 

směřujeme do ohniska požáru a snažíme se hasicí látkou pokrýt celý hořící předmět.  

• Nikdy přístroj neobracíme dnem vzhůru, éra těchto přístrojů je pryč! Přístroje mají stoupací trubku 

a jsou funkční do náklonu maximálně 30 stupňů!!!  

• Každý přístroj musí mít typový štítek, kde jsou vyznačeny důležité údaje, včetně návodu k použití na 

obrázcích a tříd požáru, pro které je určený. 

• V objektech jsou převážně instalovány hasicí přístroje práškové (s náplní hasiva 6 kg), jsou univerzální 

a dají se použít k hašení jak pevných látek, hořlavých kapalin, hořlavých plynů, tak i el. zařízení pod 

proudem. Princip hašení: antikatalitický efekt (stěnový) – omezení chemické reakce hoření. 

• Voda (vodní hasicí přístroj nebo hydrantový systém) se nesmí použít k hašení zařízení pod el. 

proudem a k hašení hořlavých kapalin a tuků. 
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POUČENÍ: 
 

Rozmístění hasících přístrojů a vnitřních požárních hydrantů: 
 
 

V budově modlitebny je rozmístěno 7 hasících přístrojů. 

Jejich umístění je následovné: 

1. Sál modlitebny 

2. Sál modlitebny 

3. Skladový prostor v sálu modlitebny, levá strana 

4. Sklep 

5. Přízemí hlavní budovy - chodba 

6. 1. patro hlavní budovy - chodba 

7. 2. patro hlavní budovy - byty 
 

V budově modlitebny je umístěn 1 vnitřní požární hydrant. 

Chodba v přízemí hlavní budovy 

 
Rozmístění únikových cest a únikových východů: 
 

V celé budově modlitebny jsou umístěny nad dveřmi, na zdech, na schodištích a chodbách 

bezpečnostní značky – únikový východ, které svým grafickým symbolem určují směr nejbližší únikové 

cesty k únikovému východu. 

V budově modlitebny jsou 4 únikové východy: 

přední vstup – hlavní budova 

přední vstup – sál 

zadní vstup – hlavní budova 

zadní vstup – sál 

V případě nouze použijte nejbližší únikový východ, ke kterému směřují únikové bezpečnostní značky 

umístěné ve výše jmenovaných místech. 

 

Umístění hlavního vypínače elektrické energie:  

Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn v kovové schránce u zadního vstupu do hlavní 

budovy modlitebny a je označen bezpečnostní značkou Hlavní vypínač elektřiny.  

Jednotlivé spínače dle okruhu jsou umístěny v přízemí a 1. patře hlavní budovy 

v kovových schránkách označených bezpečnostní značkou  

 

Umístění hlavního uzávěru plynu: 

Budova modlitebny není připojena k rozvodu plynu. 

 

Umístění hlavního uzávěru vody: 

Hlavní uzávěr vody je umístěn ve sklepních prostorách – vpravo od schodiště, 

v místnosti po pravé straně od chodby. 
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Hlavní uzávěr přívodu dálkového topení: 

Hlavní uzávěr přívodu dálkového topení se nachází ve sklepních prostorách? 

 

Umístění lékárničky: 

Lékárnička je umístěna v přízemí hlavní budovy modlitebny ve vestavné skříni s označením 

lékárničky. 

 

Postup při úrazu: 

Viz příloha První pomoc – praktická příručka 

 

Umístění vývěsky s důležitými telefonními čísly pro případ nouzového volání: 

První vývěska visí v přízemí hlavní budovy, druhá v předsálí modlitebny 

 

Seznámení s dalším bezpečnostním značením rozmístěným v budově modlitebny: 

 

Požární přístroj  

 

Hydrant 

 

Hlavní uzávěr topení 

 

Únikový východ 


