Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 47
Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je
ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník
chrániť proti pádu.
ZABEZPEČENIE PROTI PÁDU
§ 48
(1) Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením
nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo inými látkami, kde
hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia, a od výšky 1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách a
komunikáciách, ak táto vyhláška neurčuje inak.
(2) Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak
a) pracovisko alebo komunikácia je na plochách so sklonom do 10° vrátane od vodorovnej
roviny a sú vymedzené zábranou (jednotyčové zábradlie s výškou najmenej 1,1 m, ktoré nie je
určené na ochranu proti pádu osôb a predmetov zo zvýšenej úrovne a pod.) najmenej 1,5 m od
hrany pádu,
b) miesto práce vnútri objektu je najmenej 0,6 m pod korunou strechy, na ktorej sa pracuje.

(3) Ak práce na pracoviskách a komunikáciách do výšky 3 m svojím charakterom a postupom
znemožňujú dodržanie bezpečnostných opatrení podľa odseku 1 (pri kladení stropných panelov a
pod.),môže sa za ochranu proti pádu z výšky považovať aj to , že tieto práce budú vykonávať poučení
pracovníci takým pracovným postupom, ktorým si postupne vytvárajú okolo seba plochu, z ktorej
môžu bezpečne pracovať. Technologický postup musí obsahovať výpočet a presný opis činností,
ktoré je nevyhnutné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od hrany pádu, a počet pracovníkov,
ktorí sa môžu v tomto priestore súčasne pohybovať.
(4) Pri prácach na súvislých plochách vo výške nemusí byť zabezpečená celá plocha proti pádu
pracovníkov na voľnom okraji, prípadne proti ich prepadnutiu, ale len plocha (priestor v mieste práce),
kde sa pracuje vrátane prístupových komunikácií. Konštrukcia kolektívneho zabezpečenia musí
presahovať krajné polohy pracovnej plochy o 1,5 m na každú stranu. Ako vymedzenie pracovnej
plochy v smere súvislej plochy sa môže použiť zábrana [odsek 2 písm. a)].
(5) Na plochách so sklonom nad 10° musí byť kolektívne zabezpečenie aj pozdĺž hrany pádu v
smere sklonu.
(6) Súčasne s postupom prác do výšky sa musia ihneď zakrývať všetky vzniknuté otvory a priehlbne
s pôdorysným rozmerom kratšej strany alebo priemeru nad 0,25 m, predovšetkým poklopmi
zabezpečenými proti posunutiu, alebo ich treba zabezpečiť inou ochrannou konštrukciou.

KOLEKTÍVNE ZABEZPEČENIE
§ 49
(1) Ochranné a záchytné konštrukcie (ochranné zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, poklopy,
záchytné ohradenie, záchytné lešenie, záchytné siete) musia byť dostatočne pevné a odolné proti
vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne uniesli predpokladané
namáhanie. Ich únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom alebo iným záväzným podkladom.
(2) Na navrhovanie, konštrukčné vyhotovenie, montáž, demontáž, používanie a údržbu ochranných a
záchytných konštrukcií sa vzťahujú osobitné predpisy. 34)
34) Napr. ČSN 73 8101, ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie, ČSN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné
ustanovenia.

OSOBNÉ ZABEZPEČENIE
§ 50
(1) Osobné zabezpečenie pracovníkov pri prácach nad voľnou hĺbkou vo výškach sa musí používať v
prípadoch, keď nemožno použiť kolektívne zabezpečenie.
(2) Prostriedky osobného zabezpečenia 35) proti pádu sú najmä
a) bezpečnostné lano
b) bezpečnostný pás
c) bezpečnostný postroj
d) skracovač lana
e) samonavíjacia kladka
f)
bezpečnostná brzda
g) prípravky na spúšťanie a vyťahovanie vrátane príslušenstva.

(3) Prostriedky osobného zabezpečenia musia svojimi parametrami zodpovedať požiadavkám
podľa osobitných predpisov, 35) prípadne musia byť na používanie schválené štátnou
skúšobňou.
(4) za dva roky, ak osobitné predpisy neurčujú inak. Funkčné skúšky osobného zabezpečenia
treba vykonať po každej mimoriadnej udalosti (zachytenie pádu pracovníka, extrémne
namáhanie a pod.).
(5) Pred použitím prostriedkov osobného zabezpečenia je pracovník povinný sa presvedčiť o ich
kompletnosti, schopnosti prevádzky a bezchybnom stave.
(6) Pred použitím prostriedkov osobného zabezpečenia sa miesta upevnenia (ukotvenia) musia
určiť tak, aby umožňovali ich bezpečné zaistenie a upevnenie po celý čas činnosti v mieste
ohrozenia.
(7) Dĺžka pádu pri použití bezpečnostného pásu môže byť maximálne 0,6 m, pri použití
bezpečnostného postroja bez tlmiča pádovej energie maximálne 1,5 m a s tlmičom pádovej
energie maximálne 4,0 m.
(8) Pri presune na iné miesto upevnenia (ukotvenia) musí byť pracovník stále zaistený osobným
zabezpečením.
(9) Vhodný prostriedok osobného zabezpečenia a miesto jeho upevnenia (ukotvenia) je povinný
určiť spracovateľ technologického postupu. Ak ide o jednoduché práce, pre ktoré nie je
potrebné vypracovať technologický postup, alebo o situácie, ktoré nemohli byť zohľadnené v
technologickom postupe, miesto upevnenia prípadne vhodný prostriedok osobného
zabezpečenia určí pracovník, ktorý práce vo výškach riadi. Miesto upevnenia (ukotvenia) musí
odolať v smere pádu minimálnej statickej sile 15 kN.
(10) Na osobné zabezpečenie pracovníkov pri prácach vo výškach, pri výstupe alebo zostupe sa
nesmú používať lanové slučky, uzly alebo úväzky na lanách, ak sa to netýka použitia
horolezeckej (speleologickej) techniky alebo techniky priemyselného lezenia a pomôcok,
prípravkov a prostriedkov na tento účel vyrobených a používaných. Horolezeckú
(speleologickú) techniku smú používať len pracovníci, ktorí vyhovujú podmienkam
ustanoveným v § 9 a 10 a majú horolezeckú (speleologickú) kvalifikáciu.
(11) Dodávateľ stavebných prác je povinný oboznámiť pracovníkov s návodom na použitie
prostriedkov osobného zabezpečenia.
35) Napr. ČSN 83 2611 Bezpečnostné postroje a pásy, ČSN 832612 Bezpečnostné laná.

ZABEZPEČENIE PROTI PÁDU PREDMETOV A MATERIÁLU
§ 51
(1) Materiál, náradie a pomôcky sa musia uložiť, prípadne skladovať vo výškach tak, aby po celý čas
uloženia boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu alebo zhodeniu vetrom počas práce i po jej ukončení.
(2) Pracovné náradie sa zakazuje zavesovať na časti odevu, ak nie je na to upravený, alebo ak
pracovník nepoužije vhodný výstroj (pás s úpinkami a pod.).
(3) Konštrukcia na práce vo výškach sa nesmie preťažovať. Hmotnosť materiálu, zariadenia,
pomôcok, náradia vrátane počtu osôb nesmie presahovať normou určené náhodné zaťaženie
konštrukcie.

ZABEZPEČENIE MIESTA POD PRÁCAMI VO VÝŠKACH A JEHO OKOLIA
§ 52
(1) Priestory, nad ktorými sa pracuje, musia sa bezpečne zaistiť, aby nedošlo k ohrozeniu
pracovníkov a iných osôb.
(2) Za bezpečné zaistenie ohrozených priestorov možno považovať
a) vylúčenie prevádzky,
b) využitie ochrannej konštrukcie v úrovni práce vo výškach alebo použitie záchytnej
konštrukcie,
c) ohradenie dvojtyčovým zábradlím minimálnej výšky 1,1 m s tyčami upevnenými na nosných
stĺpoch s dostatočnou stabilitou; na krátkodobé práce s jednoduchým náradím a pracovnými
pomôckami, ak nepresiahnu pracovný rozsah jednej smeny, stačí vymedziť ohrozený priestor
jednotyčovým zábradlím, prípadne lanom upevneným vo výške 1,1 m,
d) stráženie priestoru určeným pracovníkom (pracovníkmi) počas ohrozenia.
(3) Ochranné pásmo vymedzujúce ohradením ohrozený priestor musí mať šírku od okraja pracoviska
alebo pracovnej podlahy najmenej
a) 1,5 m pri práci vo výške od 3 do 10 m vrátane,
b) 2 m pri práci vo výške nad 10 do 20 m vrátane,
c) 2,5 m pri práci vo výške nad 20 do 30 m vrátane,
d) 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m.

(4) Pri práci na podlahách so sklonom väčším ako 25° sa zväčšuje každé pásmo o 0,5 m. Šírka
pásma sa určuje od päty kolmice, ktorá prechádza vonkajšou hranou voľného okraja miesta práce vo
výške.

(5) V miestach dopravy materiálu do výšky pomocou kladiek (ručne alebo strojovo) sa ochranné
pásmo rozširuje o 1 m na všetky strany od pôdorysného profilu dopravovaného bremena.
(6) Pri vysokých objektoch (veže, továrenské komíny, televízne a rozhlasové vysielače, vodojemy,
meteorologické stožiare a pod.) sa ochranné pásmo vymedzuje podľa odsekov 2 a 3 po celom
obvode.
(7) Ak sa komunikácia pre chodcov z dôvodov prác vo výškach zužuje alebo je preložená k vozovke,
prípadne do nej, musí sa oddeliť od prejazdného profilu vozovky dvojtyčovým ochranným zábradlím s
výškou najmenej 1,1 m, plentou alebo debnením proti odstreku vody alebo blata od dopravných
prostriedkov. Prípadné výškové nerovnosti medzi vozovkou a komunikáciou pre chodcov treba
vyrovnať.
PRÁCE NA STRECHE
§ 53
(1) Pri práci na streche sa musia pracovníci chrániť
a) proti pádu zo strešných plášťov na voľných okrajoch,
b) proti skĺznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°
c) proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu.
(2) Zabezpečenie proti pádu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, technologických a
iných otvorov je splnené použitím ochrannej, prípadne záchytnej konštrukcie, alebo použitím
osobného zabezpečenia pracovníkov proti pádu.
(3) Zabezpečenie proti skĺznutiu je splnené použitím rebríkov upevnených v miestach práce a v
potrebných komunikáciách, prípadne použitím ochrannej alebo záchytnej konštrukcie alebo osobného
zabezpečenia proti pádu jednotlivých pracovníkov.
(4) Pri použití rebríkov ako zabezpečenie proti skĺznutiu na streche so sklonom nad 45° od
vodorovnej roviny sa musí použiť aj osobné zabezpečenie pracovníkov proti pádu.
(5) Zabezpečenie proti prepadnutiu sa musí vykonávať na všetkých strešných plášťoch, kde
pôdorysná vzdialenosť medzi latami alebo inými nosnými prvkami strešnej konštrukcie je väčšia ako
0,25 m a nie je zaručené, že jednotlivé strešné prvky sú preukázateľne bezpečné proti prelomeniu
zaťažením pracovníkmi, prípadne nie je toto zaťaženie vhodne rozložené pomocnou konštrukciou
(pracovná alebo komunikačná podlaha, pokrývačský rebrík a pod.).
(6) Stavba a oprava komínov zo strechy so sklonom 10° sa musí vykonávať len z pracovných
podláh. 36) Pri opravách sa musia použiť pracovné podlahy v šírke najmenej 0,6 m.
36) ČSN 73 810

KONŠTRUKCIE NA ZVYŠOVANIE MIESTA PRÁCE
§ 54
(1) Pri postupe prác do výšky sa miesto práce i úroveň pracoviska musí zvyšovať tak, aby pracovníci
mohli pracovať bezpečne, aby sa vzájomne neohrozovali a mohli pracovať v obvyklej pracovnej výške.
Za obvyklú pracovnú výšku sa pri ťažkých prácach (murovanie z tehál a tvárnic, manipulácia s
bremenami, ťažkým náradím a pod.) považuje práca do výšky 1,5 m, pri ostatných prácach
(natieranie, omietanie, obkladanie, pripevňovanie a spájanie ľahkých predmetov a pod.) práca do
výšky 2,0 m nad úrovňou pracovnej podlahy.
(2) Rebríky sa nesmú používať ako podperný alebo nosný prvok podláh lešenia s výnimkou
lešenárskych rebríkov.
(3) Na zvyšovanie miesta práce alebo na výstup sa nesmú používať labilné predmety a predmety
určené na iné použitie (vedrá, sudy, debny, radiátory, bezpečnostné siete a pod.).

ODOVZDANIE A PREVZATIE KONŠTRUKCIE
§ 55
(1) (1) Všetky konštrukcie na práce vo výškach sa môžu odovzdať do užívania len po ich úplnom
ukončení a vybavení. O odovzdaní a prevzatí konštrukcie do užívania sa vykoná zápis do
stavebného denníka alebo do iného prevádzkového dokladu.
(2) (2) Zápis do stavebného denníka alebo iného prevádzkového dokladu sa nevyžaduje pri
a) a) normalizovaných alebo typizovaných ľahkých pracovných stabilných lešeniach s výškou
pracovnej podlahy do 1,5 m,
b) b) jednomiestnych sedačkách,
c) c) pohyblivých pracovných plošinách, ak pri premiestňovaní na iné pracovisko neboli
demontované ich nosné časti, pričom sa za demontáž nepovažuje úprava nosných častí do
prepravnej polohy.
VÝSTUPY
§ 56
(1) (1) Pracoviská musia byť bezpečne prístupné po komunikáciách (rampy, schody, rebríky a pod.).
(2) (2) Dočasné výstupy (stúpadlá privarené na zvislý prvok, priečky upevnené medzi príruby
valcovaného profilu a pod.) musia svojim zhotovením spĺňať bezpečnostné požiadavky. 37)
37) ČSN 74 3282 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia.

PRÁCE NAD SEBOU
§ 57
(1) (1) Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sa nemožné bez nich zaobísť z
pracovno-technických dôvodov. Technologický postup musí obsahovať spôsob zaistenia
bezpečnosti pracovníkov na nižších pracovných úrovniach.

(2) (2) Pod miestom vyťahovania, zdvíhania a spúšťania materiálu sa musí zabezpečiť dostatočný
voľný priestor na manipuláciu s materiálom. Počas týchto prác sa do ohrozeného priestoru musí
zamedziť prístup pracovníkom, ktorí nie sú určení na tieto práce.

PRÁCE NA VYSOKÝCH OBJEKTOCH
§ 58
(1) (1) Pri práci na vysokých objektoch (veže, továrenské komíny, televízne a rozhlasové vysielače,
meteorologické stožiare, vodojemy, stožiare vedenia vysokého napätia a pod.) musia byť prítomní
najmenej dvaja pracovníci.
(2) (2) Špecifické práce na vysokých objektoch, ktoré vyžadujú ešte iné zaistenie bezpečnosti práce,
ako určuje táto vyhláška, musí dodávateľ stavebných prác podrobne určiť v technologickom
postupe.
ZHADZOVANIE PREDMETOV A MATERIÁLU
§ 59
(1) (1) Zhadzovanie predmetov, zvyškov stavebných látok a materiálu na nižšie položené
pracoviská, komunikácie alebo podobné plochy je dovolené len za predpokladu, že
a) a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb (ohradením, vylúčením prevádzky,
strážením) a jeho okolie chránené proti prípadnému odrazu alebo rozstreku zhodeného
predmetu alebo materiálu,
b) b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

(2) (2) Je zakázané zhadzovať predmety, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto
dopadu (plechy, krytina, dosky apod.),alebo predmety, ktoré by mohli strhnúť pracovníka z výšky.

PRERUŠENIE PRÁC VO VÝŠKACH
§ 60
Práce vo výškach v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musia prerušiť pri
a) a) búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,
b) b) vetre s rýchlosťou nad 8 m. s-1 (5° Bf) na zavesených pomocných konštrukciách,
rebríkoch nad 5,0 výšky práce a pri použití osobného zabezpečenia; v iných prípadoch pri
vetre s rýchlosťou nad 10,7 m. s-1 (6° Bf),
c) c) viditeľnosti menšej ako 30 m
d) d) teplote prostredia nižšej ako -10°C.
KRÁTKODOBÉ PRÁCE VO VÝŠKACH
§ 61
Pri krátkodobých montážnych prácach nevyhnutných na osadenie stavebných prvkov sa stavebné
prvky môžu osadzovať a vzájomne spájať z konzol, z priečok navarených alebo iným spôsobom
upevnených, z profilov stužujúcich priehradovú konštrukciu a podobných nášľapných plôch, ak je v
dosahu pracovníka možnosť upevnenia osobného zabezpečenia proti pádu.

