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PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

 Za práci ve výšce považuje práce a pohyb 
pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, 
do hloubky, propadnutím nebo sesutím.  

 Ochrana pracovníků proti pádu musí být 
provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, 
nezávisle od výšky na všech pracovištích a 
komunikacích, kde hrozí nebezpečí poškození 
zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních 
pracovištích a komunikacích, pokud tato vyhláška 
nestanoví jinak. 

 



 Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, 
jestliže: 

 - pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se 
sklonem do 10% včetně od vodorovné roviny a 
jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o 
výšce minimálně 1,1 m, které není určené k 
ochraně proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené 
úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu. 

 - místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod 
korunou zdi, na které se pracuje. 



 Jestliže práce na pracovištích a komunikacích do výšky 
3 m, svým charakterem a postupem znemožňují 
dodržení bezpečnostních opatření (při kladení stropních 
panelů apod.), lze za ochranu proti pádu z výšky 
považovat to, že budou tyto práce prováděny poučenými 
pracovníky takovým pracovním postupem, kterým si 
pracovníci vytvářejí postupně kolem sebe plochu, ze 
které mohou bezpečně pracovat. Technologický postup 
musí obsahovat výčet a přesný popis činností, které je 
nezbytné provádět ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
hrany pádu a počet pracovníků, kteří se mohou v tomto 
prostoru současně pohybovat 



 Při práci na souvislých plochách ve výšce 
nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků 
na volném okraji popř. proti jejich propadnutí 
celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo 
práce), kde se pracuje, včetně přístupových 
komunikací. Konstrukce kolektivního zajištění 
musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy 
o 1,5 m na každou stranu. Jako vymezení 
pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze 
použít zábranu  



 Na plochách se sklonem nad 10% musí být 
kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru 
sklonu. 

 Současně s postupem prací do výšky se musí 
ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a 
prohlubně půdorysného rozměru kratší strany 
nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, 
zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit 
jinou ochrannou konstrukcí. 

 

 



 Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné 

zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 

záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné 

sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči 

vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny 

tak, aby bezpečně unesly předpokládané 

namáhání. 



OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad 
volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze 
použít kolektivního zajištění. 

 Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: 

 a) bezpečnostní lano, 

 b) bezpečnostní pás, 

 c) bezpečnostní postroj, 

 d) zkracovač lana, 

 e) samonavíjecí kladka, 

 f) bezpečnostní brzda, 

 g) přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. 

 



 Prostředky osobního zajištění musí být k 

používání schváleny státní zkušebnou 

 Prostředky osobního zajištění musí být 

pravidelně prohlíženy a zkoušeny 

 Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit 

před použitím prostředků osobního zajištění o 

jejich kompletnosti, provozuschopnosti a 

bezzávadném stavu. 

 



 Délka pádu při použití bezpečnostního pásu 

může být nejvíce 0,6 m. Při použití 

bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové 

energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s 

použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 

 Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) 

musí být pracovník stále zabezpečen osobním 

zajištěním. 

 



ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PŘEDMĚTŮ A 

MATERIÁLU 

 Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, 
případně skladovány ve výškách tak, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem během práce i 
po jejím ukončení 

 ) Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na 
části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo 
pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s 
upínkami apod.). 



 Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí 

přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení, 

pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí 

přesahovat povolené normové nahodilé zatížení 

konstrukce. 

 Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy 

bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 

pracovníků a zájmu jiných osob. 



 

 Použité zdroje:  

Vyhláška č.324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 

 

 Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, je František 
Oslzlý. 

 

                     

 


