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ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI 
A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI –
výkopové a zemn í práce

Útvar praktického vyučování
Stará Kysibelská 75 a 77 
Karlovy Vary Drahovice



Výkopové a zemní práce

� legislativa  
Nařízení vlády 591/2006 Sb.



Příprava p řed zahájením zemn ích 
prac í

� 1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý čeny 
trasy technické infrastruktury, zejména energetickýc h a komunika čních vedení, 
vodovodní a stokové sít ě, v míst ě jejich st řetu se stavbou, pop řípadě jiné
podzemní a nadzemní p řekážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavate l stavby vytý čení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních p řekážek jiným vhodným 
způsobem.

� 2. Před zahájením zemních prací musí být ur čeno rozmíst ění stavebních 
výkop ů a jam a jejich rozm ěry a ur čeny způsoby t ěžení zeminy, zajišt ění stěn 
výkop ů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svah ů výkop ů, zabezpečení
okolních staveb ohrožených provád ěním zemních prací odpovídající t řídám 
hornin ve výkopech a stanoven zp ůsob a rozsah opat ření k zabrán ění přítoku 
vody na staveništ ě.

� 3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zem ní práce pod hladinu 
povrchové nebo podzemní vody, musí být p ředem ur čen rozsah a zp ůsob 
snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvlášt ním právním 
předpisem26), zejména jejím odvedením nebo od čerpáním, ledaže použité
technologie umož ňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a 
současně jsou p řijata opat ření proti pád ům fyzických osob do vody.



Příprava p řed zahájením zemn ích 
prac í

� 4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyzna čeny 
polohov ě, pop řípadě též výškov ě, trasy technické
infrastruktury, zejm éna podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního p ředpisu a jiných 
podzemních p řekážek.

� 5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami  
pop řípadě hloubkou uložení v obvodu staveništ ě, s jejich 
ochrannými pásmy a podm ínkami provád ění zemních prací v 
těchto pásmech musí být p řed zahájením prací prokazateln ě
seznámeny obsluhy stroj ů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provád ět.

� 6. Při odstra ňování poruch p ři haváriích, p ři jednoduchých 
ručních pracích, ur čí fyzická osoba pov ěřená zhotovitelem p řed 
zahájením prací zp ůsob zajišt ění technické infrastruktury a 
opat ření k zajišt ění bezpečnosti práce.



Zajišt ění výkopových prac í

� 1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpe čeny okolní stavby ohrožené výkopem.
� 2. Výkopy v zastav ěném území, na ve řejných prostranstvích a v uzav řených objektech, kde 

probíhají sou časně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí n ebezpečí
pádu fyzických osob do výkopu, zajišt ěny zábradlím podle zvláštního právního 
předpisu28), p řičemž prostor mezi horní ty čí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti 
propadnutí osob zp ůsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám b ez ohledu na 
hloubku výkopu. Ve vzdálenosti v ětší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajišt ění provést 
vhodnou zábranou zamezující p řístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky . 
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u n ěhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajišt ění prostoru pod horní ty čí proti propadnutí, p řenosné dílcové
zábradlí, bezpe čnostní zna čení označující riziko pádu osob upevn ěné ve výšce horní ty če 
zábradlí, p řekážka nejmén ě 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém s tavu 
do výše nejmén ě 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být p řerušeny pouze v místech p řechod ů
nebo p řejezdů. Pokud výkop tvo ří překážku na ve řejně přístupné komunikaci pro p ěší, 
musí být zajišt ěn vždy zábradlím podle v ěty první, p řičemž zarážka u podlahy slouží
zároveň jako zarážka pro slepeckou h ůl.

� 3. Na veřejných prostranstvích a ve řejně přístupných komunikacích musí být p řes výkopy 
zřízeny p řechody nebo p řejezdy, kapacitn ě odpovídající danému provozu, dostate čně
únosné a bezpe čné. Přechody o ší řce nejmén ě 1,5 m musí být opat řeny zábradlím podle 
bodu 2. v četně zarážky pro slepeckou h ůl na obou stranách.



Zajišt ění výkopových prac í

� 4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti 
pádu fyzických osob do hloubky zajišt ěny okraje výkop ů v těch místech, kde se 
vnější okraj dopravní komunikace p řibližuje k okraji výkopu na vzdálenost 
menší než 1,5 m. P řechod o ší řce nejmén ě 0,75 m musí být z řízen přes výkop 
hlubší než 0,5 m; nep řesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být p řechod 
opat řen zábradlím alespo ň po jedné stran ě, v ostatních p řípadech po obou 
stranách.

� 5. Okraje výkopu nesmí být zat ěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až p o hranici smykového 
klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami za řízení staveništ ě, stroji 
nebo materiálem, s výjimkou p řípadů, kdy stabilita st ěny výkopu je 
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.

� 6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být z řízen bezpečný sestup a 
výstup pomocí žeb říků, schod ů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o 
sklonu v ětším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí nálež itě upevn ěnými 
příčnými lištami nebo zarážkami.



Zemní práce - rýhy a jámy



Prov ádění výkopových prac í

� 1. Provád ěním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jin ých staveb a 
jejich částí. Jestliže p ři provád ění zemních prací dojde k nep ředvídanému 
ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení n ěkterých jejich částí, 
musí být zhotovitelem neprodlen ě přijata opat ření k zajišt ění jejich stability.

� 2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 
delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov ěřená stav st ěn 
výkopu, pažení a p řístup ů; hrozí-li ve výkopu nebezpe čí výskytu nebezpe čných 
par nebo plyn ů, zajistí m ěření jejich koncentrace.

� 3. V ochranných pásmech vedení, pop řípadě staveb nebo za řízení technického 
vybavení, lze provád ět výkopové práce pouze p ři dodržení podmínek 
stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli pod le zvláštního právního 
předpisu. Zhotovitel p řijme, v souladu s t ěmito podmínkami, nezbytná opat ření
zabraňující nebezpe čnému p řiblížení fyzických osob nebo stroj ů k těmto 
vedením, pop řípadě stavbám nebo za řízením.



Prov ádění výkopových prac í

� 4. Použití stroj ů nebo pneumatického a elektrického ná řadí v blízkosti 
podzemních vedení, pop řípadě staveb nebo za řízení technického vybavení, 
projedná zhotovitel s provozovatelem, pop řípadě vlastníkem vedení, pokud 
podmínky použití t ěchto stroj ů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle 
bodu 3.

� 5. Zhotovitel p ři provád ění výkopových prací, p ři nichž jsou dot čena podzemní
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato o patření:
a) vedení, která mohou být provád ěním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležit ě zajišt ěna,
b) obnažené potrubní vedení ve st ěně výkopu je ihned zajiš ťováno proti 
průhybu, vybo čení nebo rozpojení.

� 6. Při provád ění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohrožené m 
prostoru, zejména p ři soub ěžném strojním a ru čním provád ění výkopových 
prací, p ři ručním začisťování výkopu nebo p ři přepravě materiálu do výkopu a z 
výkopu. Není-li v pr ůvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor  
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho praco vního 
zařízení zvětšeným o 2 m.



Prov ádění výkopových prac í

� 7. Nemá-li obsluha stroje p ři soub ěžném strojním a ru čním 
provád ění výkopových prací na jednom pracovním záb ěru 
dostate čný výhled na všechna m ísta ohroženého prostoru, 
nepokra čuje v práci se strojem.

� 8. Při ručním provád ění výkopových prací musí být fyzické
osoby p ři práci rozm ístěny tak, aby se vzájemn ě neohrožovaly.

� 9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo 
nesoudržné materiály ve st ěnách výkop ů, které by mohly svým 
tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen ě zajišt ěny proti 
uvoln ění nebo odstran ěny. Nahromad ěná zemina, spadlý 
materiál a nežádoucí p řekážky musí být z výkopu odstra ňovány 
bez zbyte čného odkladu.



Prov ádění výkopových prac í

� 10. Při zjišt ění nebezpe čných p ředmětů, munice nebo 
výbušniny musí být práce ve výkopu p řerušena až do doby 
odstran ění nebo zajišt ění těchto p ředmětů.

� 11. Po dobu p řerušení výkopových prací zhotovitel zajiš ťuje 
pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábra n 
pop řípadě zábradlí, pažení, lávek, p řechod ů, přejezdů, 
bezpečnostních zna ček, značení a signál ů, pop řípadě dalších 
zařízení zajiš ťujících bezpe čnost fyzických osob u výkop ů.

� 12. Mechanické zhut ňování zeminy pomocí válc ů, pěchů nebo 
jiných zhut ňovacích prost ředků musí být provád ěno tak, aby 
nedošlo k ohrožení stability st ěn výkop ů ani sousedních 
staveb.

� 13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajišt ěn dohled, nesm í
být výkopové práce od hloubky 1,3 m provád ěny osamocen ě.



Zajišt ění stability st ěn výkop ů

� 1. Stěny výkopu musí být zajišt ěny proti sesutí.
� 2. Svislé bo ční stěny ru čně kopaných výkop ů musí být zajišt ěny pažením p ři 

hloubce výkopu v ětší než 1,3 m v zastav ěném území a 1,5 m v nezastav ěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmá čených nebo jinak náchylných k 
sesutí a v místech, kde je nutno po čítat s opakovanými ot řesy, musí být st ěny 
těchto výkop ů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i p ři 
hloubkách menších, než je stanoveno ve v ětě první.

� 3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spol ehliv ě
zachytilo tlak zeminy a zajiš ťovalo tak bezpe čnost fyzických osob ve výkopech, 
zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání st ěn výkopu, pop řípadě
vylou čilo nebezpe čí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu.

� 4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkop ů se nesmí vstupovat, pokud 
jejich st ěny nejsou zajišt ěny proti sesutí ochranným rámem, bezpe čnostní
klecí, rozp ěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. St rojn ě
hloubené p říkopy a jámy se svislými nezajišt ěnými st ěnami, do kterých 
nebudou v souladu s technologickým postupem vstupov at fyzické osoby, lze 
ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologický m postupem.



Zemní práce – stabilita stěn výkopu



Zajišt ění stability st ěn výkop ů

� 5. Nejmenší sv ětlá ší řka výkop ů se svislými st ěnami, do kterých 
vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozm ěry výkop ů musí být 
voleny tak, aby umož ňovaly bezpe čné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejm éna s uložením 
potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením p řípojek, 
provedením spoj ů nebo sva řováním.

� 6. Při ručním odstra ňování pažení st ěn výkopu se musí
postupovat zespodu za sou časného zasypávání odpaženého 
výkopu tak, aby byla zajišt ěna bezpečnost práce.

� 7. Hrozí-li p ři přepažování nebo odstra ňování pažení nebezpe čí
sesutí st ěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, 
musí být pažení ponecháno v pot řebné výšce ve výkopu.



Svahov ání výkop ů

� 1. Sklony svah ů výkop ů určuje zhotovitel se z řetelem zejména na 
geologické a provozní podmínky tak, aby b ěhem provád ění prací
nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohro ženy sesuvem 
zeminy. P řibližné sklony svah ů výkop ů o hloubce do 3 m, které budou 
po ukon čení stavebních prací zasypány, a podmínky, které p řitom mají
být dodrženy, jsou pro n ěkteré druhy zemin stanoveny normovými 
požadavky.

� 2. Fyzická osoba ur čená zhotovitelem k řízení provád ění výkopových 
prací
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti 
projektové dokumentaci up řesní ur čený sklon st ěn svahovaných 
výkop ů,
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilit ě svahu, ur čí a zajistí provedení
opat ření k zamezení sesuvu svahu a k zajišt ění bezpečnosti fyzických 
osob.



Svahov ání výkop ů

� 3. Podkopávání svah ů je nep řípustné.
� 4. Za nepříznivé pov ětrnostní situace, p ři které m ůže být 

ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesm í zdržovat na svahu ani 
pod svahem.

� 5. Při práci na svazích se sklonem strm ějším než 1 : 1 a ve 
výšce v ětší než 3 m je nutno provést opat ření proti sklouznutí
fyzických osob nebo sesunutí materiálu.

� 6. Pracovat sou časně na více stupních ve svahu nad sebou lze 
tehdy, jestliže jsou realizací opat ření stanovených v 
technologickém postupu vytvo řeny podm ínky pro zajišt ění
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stup ních.



Zvláš tní požadavky na zemn í práce 
ovlivn ěné zmrzlou zeminou

� 1. Způsob t ěžby, dopravy a p řípadn ého 
rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví
zhotovitel v technologickém postupu tak, aby 
byla zajišt ěna bezpečnost fyzických osob a 
ochrana dot čených podzemn ích sítí
technického vybaven í území.

� 2. Prostor, v n ěmž se provádí rozmrazování a 
kde by mohlo v jeho d ůsledku vzniknout 
nebezpe čí pop álení nebo propadnutí
fyzických osob, musí být z řetelně vymezen.



Ruční přeprava zemin

� 1. Konstrukce pracovní plošiny pro do časné uložení vykopané
zeminy musí být upevn ěna tak, aby neohrožovala bezpe čnost 
fyzických osob a stabilitu pažení nebo st ěny výkopu. Na části 
pažení lze uvedenou plošinu p řipevňovat pouze tehdy, je-li 
pažení k tomuto ú čelu p řizpůsobeno.

� 2. Pro p řepravu zeminy kole čkem musí být z řízena dostate čně
široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez 
prudkých p řechod ů; její povrch nesm í být kluzký a podle 
okolností musí být zpevn ěn.

� 3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1 ,5 m 
kole čkem, musí být p ři okraji výkopu z řízena pevná zarážka 
zabraňující sjetí kole čka do výkopu. Vyžaduje-li manipulace s 
kole čkem odstran ění části zábradlí, postupuje se podle 
zvláštního právního p ředpisu26).



Stroje pro zemn í práce

� 1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti 
od okraje svah ů a výkop ů, aby s ohledem na únosnost p ůdy nedošlo k 
jeho z řícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v techno logickém 
postupu, stanoví ji zhotovitelem pov ěřená fyzická osoba p řed 
zahájením prací.

� 2. Pod st ěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní
činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpe čí jeho zasypání.

� 3. Při použití více stroj ů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována 
taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožen í provozu 
stroj ů.

� 4. Při jízd ě ze svahu a p ři práci na svahu obsluha stroje používá
bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpe čnému posunutí
těžišt ě stroje a ztrát ě jeho stability.



Stroje pro zemní práce



Stroje pro zemn í práce

� 5. Při nakládání materiálu na dopravní prost ředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby d o dopravního 
prost ředku nenaráželo. Nelze-li se p ři nakládání vyhnout manipulaci pracovním 
zařízením stroje nad kabinou dopravního prost ředku je nutno zajistit, aby se 
během nakládání v kabin ě nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je 
nutno nakládat rovnom ěrně.

� 6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní za řízení ustaveno, 
případně zajišt ěno v p řepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpe čné ztrát ě
stability stroje a omezení výhledu obsluhy.

� 7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pr acovní za řízení stroje 
spušt ěno na zem, pop řípadě na podložku na zemi nebo umíst ěno v p ředepsané
přepravní poloze a zajišt ěno v souladu s návodem k používání.

� 8. Při hrnutí horniny dozerem nep řesahuje b řit jeho radlice nebo lopaty okraj 
svahu nebo výkopu; to neplatí p ři zahrnování výkopu.

� 9. Výložník lanových rypadel je p řestavován jen s nezatíženým pracovním 
zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání ji nak.



Stroje pro zemn í práce

� 10. Převisy, které p ři rýpání p řípadně vzniknou, je nutno neprodlen ě
odstranit.

� 11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, ne ní při provozu 
stroj ů dovoleno

a) roztloukat horninu dnem lopaty,
b) urovnávat terén otá čením lopaty,
c) vytrhávat koleje pracovním za řízením stroje.

� 12. Lopata stroje smí být čišt ěna jen p ři vypnutém motoru stroje a na 
míst ě, kde nehrozí sesuv zeminy.

� 13. Při použití p řídavného zdvihacího za řízení dodaného ke stroji 
výrobcem platí vedle podmínek stanovených výrobcem p řiměřeně i 
požadavky na bezpe čný provoz a používání za řízení pro zdvihání a 
přemis ťování zav ěšených b řemen.



Stroje pro zemn í práce

� 14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou proveden a 
zhotovitelem nebo jinou fyzickou osobou nezbytná opa tření k tomu, 
aby stroj nenarazil radlicí na vy čnívající pevné p řekážky, jako jsou 
kameny, pa řezy nebo silné ko řeny, které je nutno p ředem odstranit, 
narušit, pop řípadě viditeln ě označit. Zařízení technického vybavení, 
například požární hydranty, uzáv ěry vody a plynu nebo kanaliza ční
poklopy, je nutno zabezpe čit tak, aby nedošlo k jejich poškození.

� 15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpe čném pracovním 
prostoru p řed strojem ve sm ěru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické
osoby.

� 16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a 
přecházet p řes jakoukoli část taženého skrejpru.

� 17. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy 
zvednuta a uzav řena.



Stroje pro zemn í práce –
požadavky na obsluhou stroj ů

� 1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s míst ními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe čnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost p ůdy, p řejezdů a most ů, sklony pojezdové roviny, uložení
podzemních vedení technického vybavení, pop řípadě jiných podzemních 
překážek, umíst ění nadzemních vedení a p řekážek.

� 2. Při provozu stroje obsluha zajiš ťuje stabilitu stroje v pr ůběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, t áhly nebo záv ěsy, 
jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem  k používání a zajišt ěny 
proti zabo ření, posunutí nebo uvoln ění.

� 3. Pokud je u stroje p ředepsáno zvláštní výstražné signaliza ční zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, p řípadně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obs luha stroj do chodu až
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily oh rožený prostor; není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor  ohrožený činností
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního z ařízení zvětšeným o 2 
m. Na nep řehledných pracovištích smí být stroj uveden do provo zu až po 
uplynutí doby posta čující k opušt ění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami.



Stroje pro zemn í práce –
požadavky na obsluhou stroj ů

� 4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a j e vybaven 
zvláštním výstražným sv ětlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost 
zvláštními právními p ředpisy.

� 5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacíc h zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních 
právních p ředpis ů20); dohled a podle okolností též bezpe čnost 
provozu na pozemních komunikacích zajiš ťuje dostate čným po čtem 
způsobilých fyzických osob, které p ři této činnosti užívají jako osobní
ochranný pracovní prost ředek výstražný od ěv s vysokou viditelností. 
Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí
ustanoveními zvláštních právních p ředpis ů.

� 6. Stroje, p ři jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezp ečné
přenášení vibrací p ůsobících škody na blízkých stavbách, výkopech, 
podzemním vedení, za řízení, a podobn ě.



Nejčastější p říčiny úraz ů jsou :

� Nedodržování stanovených pracovních postupů

� Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků

� Nebezpečné jednání plynoucí z neznalosti možných následků

� Nedodržování základních pravidel bezpečné práce

� Neznalost polohy podzemních inženýrských sítí

� Neprovádění pažení v případech kdy se musí pažit

� Špatná domluva mezi pracovníky provádějícími stavební práce
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