
BEZPEČNĚ NA 
STAVBĚ 
– BEZ ÚRAZŮ!

ŽIVOT 
A PRÁCE



Stavebnictví je v souvislosti s počtem 
pracovních úrazů a především smrtelných 
pracovních úrazů velmi rizikovým odvětvím. 
Pracujte proto bezpečně, abyste se vyhnuli 
úrazům!

Práce ve výšce

Bezpečné používání žebříku:
• Ujistěte se, že můžete využít tři kontaktní body.
• Nenatahujte se příliš.
• Noste nářadí a vybavení bezpečně.
• Ujistěte se, že znáte maximální bezpečné 

zatížení žebříku.
• Vždy umísťujte žebřík tak, abyste byli čelem 

k práci.
• Ujistěte se, že všechny blokovací tyče jsou 

ve správné poloze.
• Noste správnou obuv a ujistěte se, že máte 

čisté podrážky, pokud pracujete v blízkosti 
lidí a dveří.

• Víte, co je zapotřebí, aby byla zajištěna 
bezpečnost?

Nechráněné okraje

Rekonstrukce – renovace starých budov – 
je jednou z nejnebezpečnějších oblastí ve 
stavebnictví. Běžnou příčinou těžších úrazů 
a úrazů se smrtelnými následky jsou pády přes 
nechráněný okraj.

Řešení
• Pracovní úkoly, které zahrnují práci ve výšce, 

musí být označeny a řádně naplánovány, aby 
byla zajištěna vhodná preventivní opatření.

• Staveniště by měla být dobře zorganizovaná, 
aby se předešlo klopýtnutím a pádům.

• Na lávkách a schodech by neměl být 
nepotřebný materiál a odpad.

Zemní práce – výkopy

Případné úrazy při provádění zemních prací 
končí velmi často vážným poškozením zdraví 
nebo smrtí.

Některé zásady při provádění výkopových 
prací:
• Okraje výkopu se zajišťují pevným zábradlím 

na okraji výkopu nebo zábranou.
• Do výkopu musí být zajištěn bezpečný 

sestup.
• Na odlehlých pracovištích nesmí být 

výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny 
osamoceně.

• Ruční výkopy, do kterých vstupují 
pracovníci, musí být široké nejméně 
80 centimetrů.

• Svislé stěny ručně kopaných výkopů musí 
být zajištěny pažením od hloubky 1,3 m 
v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území.
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Bourací práce

Bourací práce patří ve stavebnictví mezi činnosti, 
které již svým charakterem představují zvýšené 
nebezpečí ohrožení života a zdraví pracovníků. 
Některé zásady při provádění bouracích prací:
• Při bourání se musí zajistit prostor, ve kterém se 

bourací práce provádějí.
• Vybouraný materiál se musí odstraňovat tak, aby 

nedošlo k přetížení podlah.
• Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita 

okolních objektů.
• Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se 

provádí zásadně směrem shora dolů.
• S vybouraným materiálem obsahujícím azbest se 

zachází jako s nebezpečným odpadem.


