
Ochrana proti pádu při práci ve výšce

Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc.

 Znalec v oboru bezpečnosti 

práce ve stavebnictví.

 Člen znaleckého kolegia 

Znaleckého ústavu bezpečnosti a 

ochrany zdraví, z.ú.

 Znalecká kancelář, konzultační, 

projektová a inženýrská činnost v 

oblasti ochrany proti pádu,

periodické prohlídky zařízení 

určených k ochraně proti pádu.
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Práce ve výšce ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  

požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – dále jen „práce ve výšce“.

 Pracoviště a přístupové 

komunikace ve výšce a nad 

volnou hloubkou 

 Pracoviště a  přístupové  

komunikace nacházejících se v 

libovolné  výšce nad vodou nebo 

nad látkami ohrožujícími v 

případě pádu život nebo zdraví 

osob, například popálením, 

poleptáním, akutní otravou, 

zadušením.
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Ochranu proti pádu je nutné provádět:



Práce ve výšce

 Na  souvislé  ploše, jejíž sklon od 

vodorovné roviny nepřesahuje 

10°,   pokud   pracoviště, 

popřípadě  přístupová 

komunikace,  jsou vymezeny  

vhodnou  ochranou proti pádu, 

například zábranou.

 Podél  volných  okrajů  otvorů, 
jejichž půdorysné rozměry alespoň 
v jednom směru nepřesahují 0,25 
m.

 Světlíky s PC výplní – viz dále
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Ochranu proti pádu není nutné provádět:



Práce ve výšce

 Pokud  úroveň  terénu  nebo  

podlahy pracoviště uvnitř objektu 

leží nejméně 0,6 m pod korunou 

vyzdívané zdi.

 Ochranu  proti  pádu  zajišťuje  
zaměstnavatel  přednostně  pomocí 
prostředků   kolektivní   ochrany!

 Individuální ochrana proti pádu:

- osobní ochranné pracovní prostředky  
proti pádu, se použijí v případě, kdy 
povaha práce vylučuje použití  
prostředků  kolektivní ochrany,

- Nebo není účelné nebo s ohledem na 
bezpečnost zaměstnance dostatečné.
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Ochranu proti pádu není nutné provádět:

Údržba má svá specifika!



Práce ve výšce

 Zajištěny proti vypadnutí osob 

nemusí být otvory ve stěnách, 

jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m 

nad podlahou, a otvory ve 

stěnách o šířce menší než 0,3 m a 

výšce menší než 0,75 m.
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Práce na střeše

Tato práce má svá specifika!

 Sklouznutí z plochy střechy při 

sklonu střechy nad 25°!

 Propadnutí střešní konstrukcí!
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Práce na střeše

 U  střech se sklonem nad 45° od 

vodorovné roviny je nutno  použít  

vedle  žebříků ještě osobní 

ochranné pracovní prostředky 

proti pádu!
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Práce ve výšce:

staveniště je místo kde se provádí udržovací 

práce
Staveniště:

 Staveništěm  se  rozumí  místo,  na  

kterém se provádí stavba nebo    

udržovací   práce - § 3, odst. 3) 

stavebního zákona!
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Provádění údržby (udržovacích prací)

 Pojem údržba dle Evropské 

agentury pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci 

 prohlídky;

 zkoušky;

 měření;

 výměna;

 úprava;

 oprava;

 zjišťování poruch;

 nahrazení dílů;

 servis;
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Způsob přístupu na plochu s rizikem pádu je 
také součástí ochrany proti pádu I

Přenosné žebříky dle ČSN EN – 131-1

 Pro náš účel je důležité:

- Žebříky  používané  pro  výstup 
(sestup)  musí  svým horním koncem 
přesahovat  výstupní  (nástupní) 
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah  lze  nahradit pevnými 
madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce,

- Přenosné dřevěné žebříky o délce 
větší než 12 m nelze používat,

- Při  práci  na žebříku musí být 
zaměstnanec v případech, kdy stojí    
chodidly  ve  výšce  větší  než  5  m,  
zajištěn  proti  pádu  osobními 
ochrannými pracovními prostředky.

www.mojmirklas.cz



Způsob přístupu na plochu s rizikem pádu je 
také součástí ochrany proti pádu II

Pevné žebříky:
 Základem v EU pro ochranu proti 

pádu je ČSN EN ISO 14122-4 
Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé 
prostředky přístupu ke strojním 
zařízením – Část 4: Pevné žebříky:

 Ochranné zařízení proti pádu:

- Větev žebříku je delší než 3 000 mm,

- Menší délka větve, ale další riziko 
pádu,

- Zabezpečené místo výstupu,

- Bezpečnostní koš i zachycovač pádu.
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Způsob přístupu na plochu s rizikem pádu je 
také součástí ochrany proti pádu III

Samostatné normy pro žebříky a stupadla (žebříková schodiště) - 1

 Národní ČSN;

 ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové 
žebříky pro stavby (bezpečnostní 
požadavky shodné s přístupem ke 
strojním zařízením).

 Od 2014 nejsou v ČR řešeny 
žebříky na volně stojících 
komínech!

 ČSN 75 0748 Žebříky pevně 
zabudované v objektech 
vodovodů a kanalizací.

 Nesprávná praxe:

 Požadováno:
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Způsob přístupu na plochu s rizikem pádu je 
také součástí ochrany proti pádu IV
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Šířka atiky 300 mm

Výška atiky 350 mm



Způsob přístupu na plochu s rizikem pádu je 

také součástí ochrany proti pádu VI

Samostatné normy pro žebříky a stupadla (žebříková schodiště),

které jsou harmonizované:

 ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách,

 ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní šachty – Požadavky a zkoušení,

 ČSN EN 13451 Vybavení plaveckých bazénů – Část 2: Další 
bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebřík, žebříková 
schodiště a madla,

 ČSN EN ISO 14122-3 Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky 
přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště  
a ochranná zábradlí,

 ČSN EN 12951 Prefabrikované příslušenství pro střešní krtiny – Trvale 
připevněné střešní žebříky – Specifikace výrobku a zkušební metody,

 ČSN EN 12255 -10 Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady 
bezpečnosti

www.mojmirklas.cz

Od roku 2014 není v ČR platná ČSN pro žebříky na

Samostatně stojících komínech !



Kotvicí body pro práci formou lanového 
přístupu např. pro údržbu fasády - pravidla

 Kotvicí bod dle ČSN EN 795: bod na kotvicím systému, který je určen pro 

připojení OOPP.

 Statická pevnost kotvícího bodu,

 Vzdálenost mezi sousedními kotvicími body,

 Délka pracovního vedení.

Potřeba dosáhnout 1/+2 pracovní vzdálenosti
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Použití ochranného zábradlí viz ČSN 74 3305 k 

vytvoření kotvicího bodu / k upevnění OOPP 

Požadavky ČSN EN 74 3306 

Ochranná zábradlí – vodorovné 

zatížení:

 Statické zatížení se určuje dle ČSN EN 
1991-1-1 dle kategorií:

A – 0,2 až 1,0 kN, doporučeno 0,5 kN

B a C1 – 0,8 až 1,0 kN, doporučeno 1,0 kN

E – 0,8 až 2,0 kN, doporučeno 2,0 kN

„POUZE“ C5 – 3,0 až 5,0 kN, doporučeno 
3,0 kN

C5 – plochy s vysokou koncentrací osob –
sportovní haly, tribuny, železniční 
nástupiště

Požadavky norem se vztahem 

k OOPP a pro kotvicí zařízení:

 12 až 15 kN, spojky 20 kN

 Bez důkazu trvanlivosti 18 kN
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Kotvicí zařízení – ČSN EN 795, 

ČSN P CEN/TS 16415 – kotvicí bod pro zachycení  a zdržení 

pádu

 Typ A: kotvicí zařízení s jedním nebo více stabilními 
kotvicími body s potřebou konstrukčního kotvení –
není OOPP 

 Typ B:  kotvicí zařízení s jedním nebo více stabilními 
kotvicími body bez potřeby konstrukčního kotvení 
– může být OOPP,

 Typ C: kotvicí zařízení využívající  poddajné kotvící 
vedení (odchylka od horizontál do 15 st.) – není 
OOPP 

 Typ D: kotvicí zařízení využívající  pevné kotvící 
vedení (odchylka od horizontál do 15 st.) – není 
OOPP,

 Typ E: kotvicí zařízení pro použití na površích do 5 
st., kde provedení spočívá výhradně na hmotnosti 
a tření– může být OOPP,

 Poddajné kotvicí vedení: - poddajné kotvicí vedení 
mezi koncovým kotvením.
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Prakticky jediné typy, které 

jsou OOPP: 

Tento OOPP má hmotnost 380 kg

Ochranné pracovní prostředky 

poskytuje zaměstnavatel - § 104, odst.1) ZP.



Některé chyby v navrhování a umístění 
kotvicích bodů I

 Nezajištění bezpečného pohybu 

po celé ploše – někdy je méně 

více.
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Vše je umístěno u atiky

Pochůzné pásy jsou položeny u světlíku



Některé chyby v navrhování a umístění 
kotvicích bodů II
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 Dodržení maximální výšky pádu 

na spojovacím prostředku.

 Nerespektování níže ležících 

ploch.

Úhlopříčka – 14 m

Kolmice – 10 m

Pád 4 m + tlumič - nepřípustné



Některé chyby v navrhování a umístění 
kotvicích bodů III

 Nezajištění bezpečného přístupu k 

otvorům nechráněným proti 

propadnutí/prolomení.

 Střešní plastový světlík není 

pochozí – viz ČSN 14963 !

 Umístění kotvicích bodů na místo s 

rizikem pádu.
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Zde 15 cm od otvoru je

Umístěn kotvicí bod!



Ochrana proti pádu při práci ve výšce -
shrnutí

 Respektovat právní předpisy a 
technické normy .

 Vycházet z nejméně příznivé 
situace, která může nastat.

 Vždy posoudit:

- Bezpečnost přístupu/příchodu, 
výlezu na místo s rizikem pádu,

- Bezpečnost pohybu po ploše s 
rizikem pádu,

- Bezpečný pohyb od místa 
přístupu/příchodu.

 Vyhodnotit rozsah a charakter 
prací, včetně hmotnosti a velikosti 
materiálu a nářadí potřebného při 
údržbě.
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Žebřík „na nic“



Školení pro práce ve výškách

 Oprávněn/povinen zajistit/provést 
(viz zákoník práce, odst. 2 §103)

Zaměstnavatel je povinen zajistit 
zaměstnancům školení o právních a 
ostatních  předpisech  k  zajištění  
bezpečnosti  a  ochrany zdraví při 
práci,  které doplňují jejich odborné 
předpoklady a požadavky pro výkon 
práce, které se týkají jimi vykonávané 
práce a vztahují se k rizikům, s nimiž  
může  přijít  zaměstnanec  do  styku na 
pracovišti, na kterém je práce 
vykonávána,   a   soustavně   
vyžadovat  a  kontrolovat  jejich 
dodržování.

 Oprávnění provádět školení pro 
práce ve výšce:

 Zákoník práce, písm. c), § 302:

vytvářet  příznivé  pracovní  
podmínky  a  zajišťovat  bezpečnost 
a zajišťovat  bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci

 Kdo je oprávněn školit:

- Vedoucí pracovník/OSVČ;

- Pověřený pracovník;

- Externista – předpokládá 

se OZO.
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Kotvicí zařízení i na střeše zámku -
Francie
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Tuto prezentaci naleznete také na: 
http://www.mojmirklas.cz/prezentace/

Pro lepší viditelnost

Jsem zvýraznil

http://www.mojmirklas.cz/prezentace/

