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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

   Tato bakalářská práce se zabývá tématem hlavních bezpečnostních rizik v provozu 
stavebních strojů s ohledem na charakter práce jednotlivých konstrukčních skupin. Je zde 
obsažen také přehled rizik související s technologií stavebních prací. Práce je rozdělena do 
čtyř částí a je vypracována na základě získaných poznatků ve formě technické zprávy pro 
vzdělávání pracovníku se stavebními stroji v oblasti bezpečnosti práce. V první části se 
zabývám obecným přehledem bezpečnosti práce v oblasti stavebních strojů z hlediska 
platných zákonů České republiky. Ve druhé části jsou obsažena hlavní rizika a bezpečnost 
z hlediska jednotlivých skupin zemních strojů dle platných norem. Ve třetí části 
zpracovávám analýzu hlavních rizik v oblasti provozu stavebních strojů a bezpečnosti 
práce. Ve čtvrté části sepisuji všechny důležité poznatky a sestavuji návrh metodické 
příručky pro vzdělávání obsluhy zemních strojů z hlediska bezpečnosti práce. 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Bezpečnost práce, stavební stroje, analýza rizik 
 

ABSTRACT 

   This thesis deals with the major security risks in the operation of construction machines 
with regard to the nature of the work of the individual assemblies. There is also present an 
overview of the risks associated with the technology works. The work is divided into four 
parts and is developed on the basis of lessons learned in the form of a technical report for 
training workers for construction machinery in the area of safety. The first part deals with a 
general overview of work safety in the construction machinery sector in terms of the 
applicable laws of the Czech Republic. In the second part contained the main risks and safety 
in terms of individual groups of earthmoving machines according to valid standards. In the 
third part of the processing analysis of the major risks in the operation of construction 
machines and work safety. In the fourth schedule of all the important knowledge and prepare 
a draft methodological guide for training operators of earthmoving machines in terms of 
safety. 
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ÚVOD 

ÚVOD  
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou bezpečnosti práce provozu zemních strojů. U 
stavebních a zemních strojů je nutné zajistit vždy v první řadě bezpečnost práce. Je to hlavní a 
nejdůležitější faktor při práci s těmito stroji. Pokud je stroj obsluhován neodborně, může se stát 
nebezpečnou zbraní, při nejhorším smrtící, kterou můžete ohrozit ostatní osoby nacházející se 
v blízkém dosahu nebo případně sami sebe. Proto je nejdůležitější, aby strojníci zemních strojů, 
obsluha a zaměstnanci na příslušném pracovišti, byli ze zákona školeni, aby měli elementární 
znalosti potřebné pro vykonání dané práce bezpečně a bez nehod. Také je důležité, aby příslušné 
státní orgány patřičně dohlížely na to, zda ze zákona toto školení a proškolování je dodržováno 
a případné nedodržování bezpečnosti provozu zemních strojů tvrdě postihovaly.  
   Postupnou mechanizací zemních prací se vytlačila namáhavá ruční práce. Už pouze malé 
dokopávky jsou dnes prováděny ručně. Jinak se většina staveb dnes realizuje pomocí zemních 
strojů. Je tedy nezbytně nutné stanovit v technologickém předpisu rozsah a způsob opatření pro 
ochranu pracovníků. 
   
   Při zpracování projektové dokumentace má být jako příloha zásad organizace výstavby 
zpracován organizační časový plán, z kterého vyvodíme, kdy může k rizikovým střetům dojít 
u vybraných pracovních postupů.  
    
   Zemní stroje vykonávající zemní práce jsou různých druhů a velikostí. Základními stroji pro 
zemní práce jsou rypadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry a zhutňovací stroje. Pomocí 
rypadel těžíme a nakládáme zeminu. Nakladače slouží pro nakládání a přemístění zeminy na 
krátké, zřídka delší vzdálenosti. Dozery mají své uplatnění tam, kde potřebujeme zeminu 
rozpojit a odhrnout zpět na kratší vzdálenosti. Skrejpry mají své uplatnění v rozpojení, naložení 
i odvezení zeminy. Můžeme jimi také zeminu znovu ukládat a rozprostírat v požadované 
tloušťce. Grejdry nám umožňují odhumusování, rozhrnutí kameniva a přesné urovnání ploch. 
Zhutňovacími stroji odstraňujeme póry a dutiny, které vznikají při rozpojování zeminy nebo při 
jejich sypání. V současné době je většina strojů konstruována jako kombinace výše uvedených 
základních druhů (např. rypadlo – nakladač apod.).   
 
   V mé bakalářské práci čerpám z nejrůznějších zdrojů, mezi nejdůležitějšími jsou příslušné 
zákony, normy a vyhlášky týkající se bezpečnosti provozu a práce se stavebními stroji. Moje 
bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly.      
 
   V první kapitole se zabývám problémem minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi dle sbírky zákonů č.591/2006. V druhé kapitole řeším problém 
provozu zemních strojů z hlediska technických norem ČSN EN 474-1-12+A1 Stroje pro zemní 
práce – Bezpečnost, které jsou platným dokumentem od 1. 11. 2011. Ve třetí kapitole provádím 
analýzu rizik pro zemní stroje. Zde se zabývám různými nebezpečími pro všechny stavební 
stroje. Ve čtvrté kapitole sestavuji vlastní návrh metodické příručky pro vzdělávání obsluhy 
stavebních strojů v oblasti bezpečnosti práce. Zde zahrnuji to nejdůležitější a nejzajímavější pro 
obsluhy zemních strojů. Čerpám z různých zdrojů a procházím nejrůznější normy a vyhlášky 
dle charakteru činnosti příslušného stroje, který vykonává danou činnost.   
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1 M INIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI  NA  STAVENIŠTI  

 

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY DLE ZÁKONA SBÍRKY Č. 591/2006 PŘÍLOHY Č. 1 
 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
 

1. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
 

2. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejném prostranství a veřejně přístupných 
komunikacích, umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, 
jakož i se zrakovým postižením.  

 
4. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 

 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací, požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 

6. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
v nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně osvětlit a 
vyznačit, 

b) u liniových staveb nebo u stanovišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
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provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

 
7. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení, provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění požadovaných podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
 

8. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen, pouze pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 

 
 

 
Obr. 1 ukázkové oplocení staveniště, které odděluje stavbu od veřejného prostranství. Včetně 

vyznačených bezpečných komunikací na staveništi [9] 
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II. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

1. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 

2. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce a v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních 
postupů stanovenými, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 

 
3. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 

a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 

4. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícímu 
technickému stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a zajistí vyhotovení zápisu o provedeném opatření. 
 

7. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky, zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně, byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 
8. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce, zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
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Obr. 2 předpisově uspořádané staveniště [9] 

 

III. Zařízení pro rozvod energie 
 

1. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normované požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěný tak, aby byl snadno přístupný, musí 
být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 

2. Pokud nelze nadzemní elektrické zařízení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 

 
3. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
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Obr. 3 bezpečné zajištěné potrubí pro rozvod energie uloženého v zemi [9] 

 

1.2 M INIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ P ŘI 

PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJ Ů A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI DLE ZÁKONA Č. 
591/2006 PŘÍLOHY Č. 2 

 

I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů  
 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 

2. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
 

3. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a 
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podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 

 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
 

5. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 

 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, zařízeních, podzemním vedení, a podobně. 
 

 

 
 

Obr. 4 obsluha strojů si musí hlídat, zda se pracovníci nepohybují ve vzdáleností menší než dva metry 
od pracovního zařízení v chodu. [9] 
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II.  Stroje pro zemní práci 
 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
 

2. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.  

 
3. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.  

 
5. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 

 
6. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 

sesuv zeminy. 
 

7. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutné neprodleně odstranit. 
 

8. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-
li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly 
fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.  

 
9. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 

 
10. Výložník lanových rýpadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 

nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
 

11. Při shrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

 
12. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 
13. Při použití přídavného zdvíhacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 

podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvíhání a přemisťování zavěšených břemen. 
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14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou 

fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající 
pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem 
odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například 
požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit 
tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 

15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem 
ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

 
16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoliv 
část tažného skrejpru. 

 
17. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena. 

 

 
Obr. 4 rýpadlo se musí pohybovat v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu [9] 
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III.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 

1. Po ukončení práce a při jejich přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, 
ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 

2. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 

 
3. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a k jeho neoprávněnému využití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 

 
4. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.  

 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
 

IV.  Přeprava strojů 
 

1. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání jinak. 
 

2. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu pohybu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 

 
3. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovní zařízení, 

se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

 
4. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i 

při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

 
5. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
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pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 

6. Dopravní prostředek musí být při nakládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

 
7. Fyzická osoba navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 

dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
 

 
Obr. 5 bezpečná přeprava rýpadla po pozemní komunikaci [10]  

 
 
 

1.3 POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY DLE  ZÁKONA Č. 
591/2006 PŘÍLOHY Č. 3 

 

I.  Příprava před zahájením zemních prací 
 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
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2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů, jam, musí 
být určeny jejich rozměry a způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesunutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob 
a rozsah opatření k zabránění přítoků vody na staveniště. 
 

3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení podle zvláštního právního předpisu. 

 
4. Jestliže projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 

podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení 

v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech, musí být zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 
6. Při odstraňovaní poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 

osoba pověřena zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 
 
II.  Zajištění výkopových prací 

 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

 
2. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.  

 
3. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 

kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit 
proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez 
ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění 
provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do 
hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 
požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné 
dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce 
horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená 
v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné 
komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž 
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zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.  
 

4. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou 
v projektové dokumentaci, ohroženy usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 

 
5. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 
Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 
jedné straně, v ostatním případech po obou stranách. 

 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 

 
Obr. 6 bezpečnostní zajištění výkopových prací [9] 

 

III.  Provádění výkopových prací 
 

1. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 

2. Provádění výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

 
3. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržujeme zejména tyto opatření: 
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a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
 

4. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel příjme v souladu 
s těmito podmínkami nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
 

5. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

 
6. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 4. 

 
7. Při provádění výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

  
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby rozmístěny tak, aby se 

vzájemně neohrožovaly.  
 

9. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 

 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce ve výkopu 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 

11. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny 
proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 
12. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.  
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13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 
14. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků, musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

 
 
 

 
Obr. 7 bezpečné provádění výkopových prací, při kterých rýpadlo stojí na podkladové ocelové desce. 
Na dočasnou dobu může být odstraněno i ochranné oplocení okolo stavby na veřejném prostranství, 

pokud nedojde k ohrožení fyzických osob [9] 
 

 
IV.  Zajištění stability stěn výkopu 
 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesunutí. 
 

2. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
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3. Nejmenší světlá šířka výkopu svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 
4. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 

výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesunutí a v místech, kde je 
nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 

 
5. Do strojem vyhloubených nezapažených příkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesunutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 

 
6. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesunutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 

 
7. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu současného 

zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 

 
Obr. 8 bezpečné rozpěrné pažení v městské zástavbě [9] 
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V. Svahování výkopů 
 

1. Podkopávání svahu je nepřípustné. 
 

2. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 
3. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 

podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližně sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovanými požadavky. 

 
4. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření 
k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob, 

b) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných příkopů. 
 

5. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti osob zdržujících se na nižších stupních. 
 

6. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

 
  
VI.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

 
1. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 

nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
 

2. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy, stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

 
 
1.4 ÚDRŽBA A OPRAVY STROJŮ  
   Zajišťování provozuschopnosti strojů je hlavním předpokladem jejich efektivního využívání 
a výkonnosti. To vyžaduje důslednou péči, která spočívá v systematické technické údržbě a 
opravách strojů, které se provádějí: 

a) preventivně na základě předem stanoveného časového plánu, 
b) na základě výsledků pravidelných technických prohlídek a zkoušek, 
c) průběžně podle návodu výrobce stroje, 
d) v případech poruch nebo poškození mechanismů či konstrukce stroje. 

 
 
   Údržbářské a opravářské práce musí být provedeny odborně v souladu s technickou 
dokumentací stroje a souvisejícími normami platnými pro jednotlivá zařízení, součásti a druhy 



BRNO 2015 

    

33 
 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI  NA  
STAVENIŠTI 

prací (elektrická zařízení, hydraulika, svařování, motory, jednotlivé části strojů apod.). 
Samostatně mohou tyto práce provádět jen osoby vyučené v příslušném oboru a zaučené 
v opravách a údržbě těchto strojů.  
 
   Práce na elektrickém zařízení, opravy, úpravy, údržbu, montáže apod. smí provádět pouze 
oprávněný pracovník s kvalifikací podle ČSN 34 3100, která se prokazuje osvědčením podle 
vyhlášky č.50/1978 Sb. [1] 
 
  

I.  Údržba strojů 
 

   Rozsah údržby, kterou smí obsluha stroje provádět, stanoví uživatel podle odbornosti a 
složitosti stroje. Jde zejména o údržbu jednotlivých mechanismů a skupin jako: systém 
palivový, chladicí, mazací, spouštěcí, spojky, převodovky, brzdy vzduchotlakové soustavy, 
čističe, tlakové nádoby, hydraulické soustavy, ocelová lana, elektrická zařízení atd. 
 
   Aby se zavedl určitý systém technického ošetřování stroje, dělí se tento na operace, které se 
vykonávají v případě potřeby a na plánované technické ošetření, stanovené v určitém rozsahu 
výrobcem. 
 
   Vybraný rozsah operací je rozdělen do těchto skupin: 

a) každodenní ošetřování, 
b) technické ošetřování 1. stupně (TO-1), kupříkladu po 60 hodinách práce stroje, 
c) technické ošetřování 2. stupně (TO-2), kupříkladu po 250 hodinách práce stroje, 
d) technické ošetřování 3. stupně (TO-3), kupříkladu po 1000 hodinách práce stroje, 

 
   Mimo toho se vykonává technické ošetřování při přechodu na zimní nebo letní provoz stroje, 
tzv. sezónní ošetřování.  
 
   Obzvláštní pozornost je třeba věnovat za provozu stroje těmto bezpečnostním operacím a 
doporučením: 

a) udržování, zejména mazání a čištění stroje, nutno provádět dle mazacího plánu stroje, 
zásadně za jeho klidu, byla-li provedena opatření, že jiná osoba nemůže stroj uvést do 
chodu, 

b) nahazování či shazování řemenů lze provádět pouze za klidu, z pevného stanoviště, 
c) kontrola technického stavu spodku stroje je dovolené provádět jen při vypnutém motoru 

a nesmí být zařazen žádný převodový stupeň a vozidlo musí být zabezpečeno proti 
samovolnému pohybu, 

d) kontrola chodu motoru a zařízení závislých na jeho chodu je dovoleno provádět jen 
tehdy, je-li motor spolehlivě upevněn a nejsou-li chodem motoru ohroženy osoby, 

e) dojde-li k přehřátí motoru u kapalinového chlazení, je možno chladič otevřít po 
předchozím volnoběhu motoru, kdy poklesne teplota a přetlak vody v chladiči, 

f) důslednou a soustavnou péči je třeba věnovat hydraulickým mechanismům, které jsou 
rozhodujícím faktorem pro udržení spolehlivosti stroje při provozu. Jde zejména o 
čistotu používané kapaliny a filtrů, kontrolu těsnosti hydraulického systému a včasnou 
registraci příčin závad a opotřebení mechanismů. [1] 
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II.  Diagnostika strojů 
 

   Pomocí speciálních přístrojů zjišťujeme technický stav stroje, aniž by stroj byl demontován a 
vyřazen z provozu. Při použití této metody lze zvýšit provozuschopnost stroje, snížit pracnost 
oprav, spotřebu náhradních dílů, pohonných hmot a mazadel. 
 
  Používané diagnostické metody lze rozdělit: 

a) technická diagnostika, při které se pomocí přístrojů zjišťuje stav jednotlivých dílů stroje 
(opotřebování ložisek, čepů apod.) bez analýzy olejů, 

b) tribotechnická diagnostika, při které se zkoumá množství a rychlost vzniku kovového 
otěru v mazacím oleji,  

c) řízená výměna olejů - sledování stárnutí použitého oleje v závislosti na času a změnách 
vlastnosti oleje, tj. přechod z dosavadního způsobu výměn olejů podle mazacího plánu 
stanoveného výrobcem stroje na systém podle zjišťování stavu olejů pomocí analýz, 

d) kombinace předchozích metod. 
 
   Tyto metody jsou propracovány zejména u motorů a začínají se prosazovat i u strojů. [1] 
  
 
III.  Opravy strojů 

 
   Každý stroj je složen z četných mechanismů, které se za provozu opotřebovávají, jejich 
životnost se prodlužuje údržbou, až nakonec je nutná jejich oprava a posléze i výměna. 
 
   Oprava stroje je komplex opatření zajišťujících obnovení provozuschopnosti stroje a jeho dílů 
porušených opotřebováním nebo poškozením. 
 
   Opravy se rozdělují na: 

a) plánované, které se provádějí v určitých cyklech jako opravy běžné nebo generální, 
b) neplánované opravy, uskutečňované po havárii stroje. 

 
 Obsahem každé opravy stroje jsou tyto práce: 
      mytí a čištění, technická prohlídka, demontáž stroje a jeho dílů, soupis poruch a vad, 
výměna opotřebených nebo poškozených dílů za nové nebo opravené, seřízení a vyzkoušení 
podskupin, skupin a celého stroje, úprava povrchu, provedení záznamu o opravě v kontrolní 
knize ke stroji a předání stroje z opravy. [1] 
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2 BEZPEČNOST PROVOZU ZEMNÍCH STROJŮ Z HLEDISKA 
TECHNICKÝCH NOREM ČSN EN  474 1-12 

 
 
2.1 ČSN EN 474-1+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 1 

OBECNÉ POŽADAVKY  
   Tato část 1 normy EN 474 se zabývá nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi všech 
zemních strojů. Předkládá společné bezpečnostní požadavky pro všechny druhy strojů pro 
zemní práce a je určena pro použití společně s jednou částí EN 474, tj. části 2 až 12, které jsou 
popisovány v následujících kapitolách. 
 
 
2.2 ČSN EN 474-2+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 2 

POŽADAVKY PRO DOZERY  
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají pásových a kolových dozerů. 
 
Dozer (traktor-dozer) 
   Je samojízdný stroj buďto pásový nebo kolový, který namontovaným pracovním zařízením 
odřezává, přemisťuje a srovnává materiál dopředním pohybem. Může mít také namontováno 
příslušenství, které se používá k přenosu tažné nebo tlačné síly. 
 

                                 
Obr. 9 kolový dozer Caterpillar 814F II  [1] 
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Obr. 10 pásový dozer Caterpillar D11T [1] 

 
Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu dozerů: 
 

1. Obsluha dozeru je ohrožena mechanickými nebezpečími způsobenými zejména částmi 
stroje nebo pracovními nástroji. Jedná se o ohrožení podvozkem (pásem, kolem), radlicí 
nebo hydraulickým zařízením k nastavování řezného úhlu. Mezi důležité faktory 
ovlivňující bezpečnost práce tohoto zemního stroje patří také jeho hmotnost, stabilita a 
tuhost stroje. 
  

2. V důsledku hrnutí zeminy hrozí nebezpečí stlačení kabiny zemního stroje, které může 
mít za následek vážná, až smrtelná zranění pro obsluhu uvnitř. Proto by obsluha při 
práci měla dodržovat určité bezpečné postupy, aby k těmto nehodám nedocházelo. 
Například vyvarovat se rozhrnutí velkých hromad zemin, kdy výška hromady se 
zeminou je vyšší jak stroj.  
 

3. Pracovník dozeru je také negativně ovlivněn nebezpečími způsobenými vibracemi 
stroje v chodu. Proto by měla být sedadla v dozeru vyrobena tak, aby tlumila co nejvíce 
vibrací přenášených na obsluhu. Strojník musí být vybaven ochrannými pomůckami 
proti vibracím kvůli snížení nepříznivého vlivu na organismus. 
 

4. Obsluha strojů se smí pohybovat po stroji po místech k tomu určeným a nesmí vstupovat 
na nebezpečná místa, která nejsou opatřena ochrannými kryty a zařízením. 
 

5. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 
práce na stavbě je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha stroje musí vidět to, co se děje před strojem, tak i za ním, aby nebyl 
nikdo v okolí ohrožen. 
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6. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 
že musí být obeznámena se vším, co je potřeba k bezpečné práci s dozerem. Mezi 
nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí být v dosahu 
stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah a značení 
příslušného dozeru. 
 

7. Obsluha musí bezpečně manipulovat a zvedat pracovní zařízení pro hrnutí zeminy, aby 
neohrozila ostatní pracovníky a sama sebe. 

 
 
2.3 ČSN EN 474-3+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 3 

POŽADAVKY PRO NAKLADA ČE 
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají nakladačů. 
 
Nakladač 
   Je samojízdný stroj pásový nebo kolový, který má vpředu montované pracovní zařízení 
určené především pro nakládací činnost. Dopředním pohybem nakladač nakládá nebo těží. 
 
Nakladače dále dělíme na: 
 
a) kompaktní nakladač 
nakladač s provozní hmotností 4500 kg nebo méně, konstruovaný pro práci v omezených 
prostorech pro lepší a větší manévrovatelnost  
 
b) smykem řízený nakladač; nakladač řízený prokluzem kol/pásů 
nakladač, který má umístěno stanoviště obsluhy mezi zvedacími rameny pracovního zařízení a 
je řízen pomocí změny otáček nebo změny směru otáčení mezi poháněnými koly na 
protilehlých stranách stroje s koly nebo pásy na pevných nápravách 
 
c) nakladač s otočným ramenem 
nakladač s otočným zdvihacím ramenem, které se může otáčet z přímé polohy doleva a doprava 
 
 



BRNO 2015 

    

38 
 

BEZPEČNOST PROVOZU ZEMNÍCH STROJŮ Z HLEDISKA TECHNICKÝCH NOR EM ČSN EN  
474 1-12 

 
Obr. 11 kolový nakladač Caterpillar 994K  [1] 

 
 

 
Obr. 12 Smykem řízený nakladač  [1] 
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Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu kolových nakladačů: 
 

1. Obsluha nakladače bývá nejvíce ohrožena mechanickými nebezpečími způsobenými 
částmi stroje nebo pracovními nástroji. Zejména se jedná o ohrožení podvozkem 
(pásem, kolem), lopatou (paletizačními vidlemi) nebo ramenem pracovního zařízení. 
Mezi důležité faktory ovlivňující bezpečnost práce tohoto zemního stroje patří 
manipulace s břemenem či kulatinou. 
 

2. V důsledku zvedání břemene hrozí nebezpečí stlačení kabiny zemního stroje, které 
může mít za následek vážná zranění, až smrtelná pro obsluhu uvnitř. Proto by obsluha 
při práci měla dodržovat určité bezpečné postupy, aby k těmto nehodám nedocházelo. 
Například vyvarovat se nakládání velkých hromad zemin, kdy výška hromady se 
zeminou je vyšší jak stroj a hrozilo by tak zasypání a stlačení kabiny stroje a tím pádem 
k ohrožení obsluhy zemního stroje uvnitř.  

 
3. Strojníka ohrožuje ztráta stability či převrácení strojního zařízení při práci. Je nutné, aby 

obsluha byla při práci s lopatou či paletizačními vidlemi, kdy zdvíhá břemena nebo 
kulatinu, velice opatrná. Neměla by zvedat břemena, která jsou těžší než jmenovitá 
nosnost pracovního zařízení. Také by neměla zvedat břemena velkých délek, kterými 
by ohrozila stabilitu stroje a ostatní fyzické osoby v okolí v případě převrácení stroje. 
Jedná se o procesy přetěžování stroje, na který stroj není stavěn a v takové situaci 
dochází k různým nehodám, kolizím a krizovým situacím, kterým musí obsluha 
nakladače předcházet.  
 

4. Další významné nebezpečí je spojeno se stanovištěm obsluhy na stroji. Zejména se 
jedná o pád osob během přístupu do, na nebo ze stanoviště obsluhy. Strojník se musí po 
stroji pohybovat velice opatrně po místech k tomu určeným a nesmí vstupovat na 
nebezpečná místa, která nejsou opatřena ochrannými kryty či ochranným zařízením. Pro 
zajištění bezpečné práce na stavbě je také nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný 
a kvalitní výhled ze stanoviště. Obsluha nakladače musí vidět to, co se děje před strojem, 
tak za ním, aby nebyl nikdo z fyzických osob v okolí ohrožen. 
 

5. Obsluha stroje musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. Musí 
být obeznámena se vším, co je potřeba k bezpečné práci s nakladačem. Mezi 
nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí být v dosahu 
stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah a značení 
příslušného nakladače. 

 
 
2.4 ČSN EN 474-4+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 4 

POŽADAVKY PRO RÝPADLO -NAKLADA ČE 
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají kolových a pásových rýpadlo-nakladačů. 
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Rýpadlo-nakladač 
   Je samojízdný stroj pásový nebo kolový s hlavní nosnou konstrukcí konstruovanou tak, aby 
mohla nést vpředu pracovní zařízení a vzadu namontované rypadlové, obvykle se stabilizátory 
nebo s podpěrami. 
Kompaktní rýpadlo-nakladač 
   Rýpadlo-nakladač s provozní hmotností 4500 kg nebo méně, konstruovaný pro práci 
v omezených prostorech pro lepší a větší manévrovatelnost  
 
 

 
Obr. 13 kolový rypadlo-nakladač Caterpillar 444F [1] 

 
Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu rýpadlo-nakladačů: 
 

1. Obsluha rýpadlo-nakladače je ohrožena mechanickými nebezpečími způsobenými 
zejména částmi stroje nebo pracovními nástroji. Jedná se o ohrožení podvozkem 
(kolem), lopatou (paletizačními vidlemi), rypadlem, hydraulickými rameny pracovního 
zařízení, rychloupínacím zařízením či příslušenstvím stroje. Mezi důležité faktory 
ovlivňující bezpečnost práce tohoto zemního stroje patří manipulace s břemenem či 
kulatinou. 
 

2. Nebezpečí stlačení kabiny zemního stroje při práci s rýpadlo-nakladačem je zásadní 
problém, který může mít za následek vážná zranění, až smrtelná pro obsluhu uvnitř. 
Proto by strojník měl při práci dodržovat určité bezpečné postupy, aby k těmto nehodám 
nedocházelo. Například vyvarovat se zajíždění lopatou do velkých nestabilních hromad 
zemin, kdy výška hromady se zeminou je vyšší jak stroj a hrozilo by tak zasypání a 
stlačení kabiny stroje, a tím pádem k ohrožení obsluhy zemního stroje uvnitř. To samé 
platí i pro práci s rypadlovou části rýpadlo-nakladače. Strojník musí být obezřetný při 
práci s pracovním zařízením. 

 
3. Obsluhu rýpadlo-nakladače ohrožuje ztráta stability či převrácení strojního zařízení při 

práci. Pro nakladačovou část je nutné, aby obsluha byla při práci s lopatou či 
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paletizačními vidlemi, kdy zdvíhá břemena nebo kulatinu, velice opatrná. Neměla by 
zvedat břemena a kulatiny, které jsou těžší než jmenovitá nosnost pracovního zařízení. 
Také by neměla zvedat břemena velkých délek, kterými by ohrozila stabilitu stroje a 
ostatní fyzické osoby v okolí v případě převrácení stroje. Pro rypadlovou část platí to 
stejné, že strojník smí zvedat pouze břemena o jmenovité nosnosti lopaty (rýpadla). 
Nesmí docházet k přetěžování stroje, stroj na to není stavěn a v takové situaci dochází 
k různým nehodám, kolizím a krizovým situacím, které si obsluha rýpadlo-nakladače 
nesmí dovolit. Strojník musí při práci s rýpadlem mít vždy vysunuté hydraulické patky 
proti převrácení stroje. Při pojezdu rýpadlo-nakladače naopak patky musí být 
v bezpečné poloze zasunuté. 
 

4. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 
práce na stavbě je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha rýpadlo-nakladače musí vidět to, co se děje před strojem, tak za 
ním, aby nebyl nikdo v okolí ohrožen. 
 

5. Většina rýpadlo-nakladačů je vybavena vizuálními a akustickými výstražnými 
prostředky, které musí strojník při práci používat, aby upozornil ostatní osoby v okolí 
na možné nebezpečí, když je stroj v chodu. 
 

6. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 
že musí být dostatečně obeznámená se vším, co je potřeba k bezpečné práci s rýpadlo-
nakladačem. Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí 
být v dosahu stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah 
a značení příslušného rýpadlo-nakladače. 

 

 
2.5 ČSN EN 474-5+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 5 

POŽADAVKY PRO HYDRAULICKÁ LOPATOVÁ RÝPADLA  
    
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají hydraulických lopatových rýpadel. 
 
Hydraulické lopatové rýpadlo 
   Je samojízdný stroj pásový, kolový nebo kráčivý s otočným svrškem schopným se otáčet o 
360° s pracovním zařízením. Je konstruován pro těžení s lopatou bez pohybu podvozku během 
pracovního cyklu. 

a) lopatové rýpadlo s minimálním poměrem otáčením 
Rýpadlo pro práci v omezeném prostoru, který má otočný svršek s krátkým poloměrem otáčení 
v mezích 120 % šířky podvozku. 

b) kompaktní rýpadlo 
Lopatové rýpadlo a lopatové rýpadlo s minimálním poloměrem otáčení s provozní hmotnosti 
rovnou 6000 kg nebo menší. 

c) kráčivé rýpadlo 
Rýpadlo se třemi nebo i více opěrnými nohami, které mohou být teleskopické, kloubové nebo 
obojí dohromady, vybaveny koly. 
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Obr. 14 pásové lopatové rýpadlo Caterpillar 320E [1] 

 

 
Obr. 15 kráčivé lopatové rýpadlo Kaiser S1 [1] 
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Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu rýpadla: 
 

1. Obsluha rýpadla je ohrožena zejména mechanickými nebezpečími způsobenými částmi 
stroje nebo pracovními nástroji. Jedná se o ohrožení podvozkem (kolem, pásem nebo 
kráčivými rameny), rýpadlem, hydraulickými ramenem pracovního zařízení, 
rychloupínacím zařízením či nejrůznějším příslušenstvím stroje. Mezi důležité faktory 
ovlivňující bezpečnost práce tohoto zemního stroje patří manipulace a zdvíhání 
břemene či kulatiny. Strojník musí dbát na to, aby nedošlo k pádu břemene nebo kolizi 
nevhodným upínacím zařízením či příslušenstvím. 
 

2. Strojníka při práci s rýpadlem ohrožuje také ztráta stability či převrácení strojního 
zařízení. Rýpadlem smí strojník zvedat pouze břemena o jmenovité nosnosti rýpadla. 
Nesmí docházet k přetěžování stroje, stroj na to není stavěn a v takové situaci dochází 
k různým nehodám, kolizím a krizovým situacím, které si obsluha rýpadla nesmí 
dovolit. Strojník musí při práci s rýpadlem dbát na to, aby nepracoval nakloněný pod 
velkým úhlem, kde by mohlo dojít k převrácení stroje. Při práci s kulatinou musí mít 
příslušné upínací zařízení či příslušenství, které zaručí bezpečnou manipulaci. Nemělo 
by se pracovat s příliš velkými délkami kulatin, kde by mohlo docházet k zachycení o 
stroj a tím pádem k ohrožení řidiče stroje. 
 

3. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 
práce na staveništi je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha rýpadla musí vidět to, co se děje před strojem, tak za ním, aby nebyl 
nikdo v okolí ohrožen. 
 

4. Obsluha stroje musí dbát zvýšené pozornosti při pohybu po stanovišti na pád během 
přístupu do, na nebo ze stanoviště obsluhy. Strojník se musí po stroji pohybovat velice 
opatrně, zejména při vystupování a nastupování, kdy se obsluha pohybuje po pásu, kole 
či kráčivém rameni, stroj musí být vždy zastaven a zabrzděn, v žádném případě nesmí 
být v chodu.  
 

5. V případě poruchy zdroje energie nebo zastavení motoru musí být možné, aby obsluha 
opustila stroj bezpečně (např. snižováním stanoviště obsluhy, prostřednictvím stupňů či 
chodů). 

 
6. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 

že musí být dostatečně obeznámena se vším, co je potřeba k bezpečné práci s rýpadlem. 
Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí být v dosahu 
stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah a značení 
příslušného rypadla. 
 

7. Strojník při vyprošťování a vlečení rýpadla musí dávat zřetel na to, jakým způsobem a 
za co je stroj vytahován, protože by mohlo dojít k ohrožení zdraví jak obsluhy stroje, 
tak osob v okolí. Je nutné, aby stroj byl vytahován za háky, ucha a body k tomu určené. 
Stroj musí být vlečen do maximální rychlosti vlečení přípustné pro příslušný stroj 
výrobcem. 
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2.6 ČSN EN 474-6+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 6 

POŽADAVKY PRO DAMPRY  
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají kolových a pásových damprů, včetně kompaktních damprů a kompaktních damprů se 
stojící obsluhou.  
 
Dampr 
   Je samojízdný stroj pásový nebo kolový s otevřenou korbou, který přepravuje, rozprostírá 
nebo vysypává materiál. 
 
Dampr s tuhým rámem 
   Má tuhý rám a je řízený koly nebo pásy. 
 
Dampr s kloubovým rámem 
   Má kloubový rám pro řízení. 
 
Otočný dampr 
   Se svrškem otočným o 360°. 
 
Kompaktní dampr 
   Kloubový dampr nebo dampr s tuhým rámem a provozní hmotností 4500 kg nebo méně. 
 
Vlastní nakládací zařízení 
   Integrálně zamontovaná konstrukce s lopatou, která je trvale připojená k dampru, umožňující 
naložit materiálem vlastní korbu dampru.  
 

 
Obr. 16 dampr Caterpillar MT5300D AC [1] 
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Obr. 17 dampr s kloubovým rámem Caterpillar 740C EJ [1] 

 

Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu dampru: 
 

1. Obsluha dampru je ohrožena zejména mechanickými nebezpečími způsobenými částmi 
stroje nebo vlastním nakládacím zařízením. Jedná se o ohrožení podvozkem (kolem, 
pásem), korbou či nejrůznějším příslušenstvím stroje. Mezi důležité faktory ovlivňující 
bezpečnost práce tohoto zemního stroje patří stabilita stroje při plném zatížení a jízdě 
s nákladem. Strojník musí dbát na to, aby nedošlo k převrácení stroje či vysypávání 
nákladu za jízdy. 
 

2. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 
práce na staveništi je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha musí vidět to, co se děje před ním v případě pohybu dopředu, i za 
ním v případě pohybu dozadu. 
 

3. Strojník musí dávat pozor při pohybu po stanovišti obsluhy. Musí se po stroji pohybovat 
velice opatrně zejména při vystupování a nastupování, aby nedošlo k pádu či ohrožení 
obsluhy stroje. Strojník by se neměl pohybovat po nebezpečných místech, které k tomu 
nejsou určeny. Například lozit po kloubu u kloubového dampru, nebo pohybovat se po 
korbě nebo pod ní.  
 

4. Obsluha dampru musí mít na paměti, že největší nebezpečí plyne při nakládání a 
vysypávání nákladu. Proto by si měl strojník ohlídat, zda se v prostoru, kde se bude 
materiál vysypávat, nikdo nevyskytuje a nedojde tak k ohrožení osob v okolí. Jízda se 
zvednutou korbou je zakázána.  
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5. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 
že musí být dostatečně obeznámená se vším, co je potřeba k bezpečné práci s damprem. 
Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí být v dosahu 
stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah a značení 
příslušného dampru. 

 
 
2.7 ČSN EN 474-7+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 7 

POŽADAVKY PRO SKREJPRY  
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají kolových a pásových skrejprů. 
 
Skrejpr 
   Je samojízdný nebo tažený pásový nebo kolový stroj, který má mezi nápravami korbu s 
řeznou hranou, která řeže, nakládá, vysypává, rozsypává a přepravuje materiál dopředním 
pohybem. 
 
Přívěsný skrejpr 
   Je bez vlastního pohonu, poháněný tažným strojem, na kterém je umístěno stanoviště obsluhy.  
 
 
 

 
Obr. 18 kolový skrejpr se dvěma motory Caterpillar 657G [1] 
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Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu skrejpr: 
 

1. Obsluha skrejpru je ohrožena zejména mechanickými nebezpečími způsobenými částmi 
stroje nebo pracovním zařízením. Jedná se o ohrožení podvozkem (kolem, pásem), 
korbou, řezným nástrojem či nejrůznějším příslušenstvím stroje. Mezi důležité faktory 
ovlivňující bezpečnost práce tohoto zemního stroje patří také jeho hmotnost, stabilita a 
tuhost stroje. 
  

2. Obsluha stroje nesmí narážet radlicí na vyčnívající pevné překážky (pařezy, kameny, 
silné kořeny apod.), tyto překážky se musí předem narušit, odstranit, popřípadě viditelně 
označit. Požární hydranty, vodní a plynové uzávěry, kanalizační poklopy apod., musí 
byt dostatečně označeny, aby nedošlo k jejich poškození. Jinak by mohlo dojít 
k ohrožení obsluhy a ostatních osob v okolí. Pokud je skrejpr v pohybu, obsluha si musí 
hlídat, zda se nikdo nevyskytuje v nebezpečném pracovním prostoru a neodstraňuje 
před strojem ve směru jízdy kořeny, kameny, případně provádí jiné práce.   
 

3. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 
práce na staveništi je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha musí vidět to, co se děje před ním v případě pohybu dopředu, i za 
ním v případě pohybu dozadu. Strojník se nesmí pohybovat do prostoru mezi skrejpr a 
tahač, přecházení přes jakoukoliv jeho část taženého skrejpru je zakázáno. Také musí 
dávat strojník pozor při pohybu na, do nebo ze stanoviště obsluhy. 
 

4. Strojník musí mít dostatečné ochranné pomůcky a zařízení proti nepříznivým účinkům 
hluku a hladiny akustického tlaku způsobené příslušenstvím a zařízením skrejpru (např. 
motorem nebo dvěma motory, hydraulickými částmi, chladící soustavou a podvozkem). 
V místě stanoviště obsluhy nesmí přesáhnout hladina emisního akustického tlaku 80 dB.  
 

5. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 
že musí být dostatečně obeznámená se vším, co je potřeba k bezpečné práci se 
skrejprem. Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí 
být v dosahu stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah 
a značení příslušného skrejpru. 
 

 
2.8 ČSN EN 474-8+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 8 

POŽADAVKY PRO GREJDRY    
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají grejdrů. 
 
Grejdr 
   Je samojízdný kolový stroj, který je vybaven nastavitelnou radlicí mezi přední a zadní 
nápravou. Bývá s řízenými koly nebo kloubovým řízením. 
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Obr. 19 grejdr Caterpillar 160M2 [1] 

 

Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu grejdru: 
 

1. Obsluha grejdru je ohrožena zejména mechanickými nebezpečími způsobenými částmi 
stroje nebo pracovním zařízením. Jedná se o ohrožení podvozkem (kolem), radlicí či 
nejrůznějším příslušenstvím stroje. Mezi důležité faktory ovlivňující bezpečnost práce 
tohoto zemního stroje patří také jeho hmotnost, stabilita a tuhost stroje. 
 

2. Při práci grejdru musí obsluha dbát na to, aby se v místě hrnutí zeminy nepohybovaly 
žádné osoby v blízkosti radlice či pracovního nástroje, kde by mohlo dojít k jejímu 
ohrožení na zdraví. 

 
3. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 

práce na staveništi je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha musí vidět to, co se děje před ním, i za ním. 
 

4. Strojník musí dávat pozor při pohybu po stanovišti obsluhy. Musí se po stroji pohybovat 
velice opatrně, zejména při vystupování a nastupování, aby nedošlo k pádu či ohrožení 
obsluhy stroje. Strojník by se neměl pohybovat po nebezpečných místech, které k tomu 
nejsou určeny. Například pohybovat se po kloubu, radlici a ostatním příslušenstvím 
stroje.  

 
5. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 

že musí být dostatečně obeznámená se vším, co je potřeba k bezpečné práci s grejdrem. 
Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí být v dosahu 
stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah a značení 
příslušného grejdru. 
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2.9 ČSN EN 474-9+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 9 

POŽADAVKY PRO POKLADA ČE POTRUBÍ  
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají pokladačů potrubí. 
 
Pokladač potrubí  
   Je samojízdný kolový nebo pásový stroj, který je vybaven pracovním zařízením na pokládání 
potrubí, má pevný rám, mechanismus pro zdvíhání břemene, boční svisle výkyvný výložník a 
protizávaží určené především pro manipulaci a pokládání potrubí. 
 

 
Obr. 20 pásový pokladač potrubí Caterpillar PL83 [1] 

 

 
Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu pokladače potrubí: 
 

1. Obsluha pokladače potrubí je ohrožena zejména mechanickými nebezpečími 
způsobenými částmi stroje nebo pracovním zařízením. Jedná se o ohrožení podvozkem 
(kolem nebo pásem), zdvíhacím zařízením (např. háky, lana), ramenem či nejrůznějším 
příslušenstvím stroje. Mezi důležité faktory ovlivňující bezpečnost práce tohoto 
zemního stroje patří také jeho hmotnost, stabilita a tuhost stroje. 
 

2. Při práci pokladače potrubí musí obsluha dbát na to, aby se v místě zvedání a pokládání 
potrubí nepohybovaly žádné osoby z důvodu, že by mohlo dojít k jejímu ohrožení na 
zdraví.  

 
3. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 

práce na stavbě je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha musí vidět to, co se děje před ním, i za ním. 



BRNO 2015 

    

50 
 

BEZPEČNOST PROVOZU ZEMNÍCH STROJŮ Z HLEDISKA TECHNICKÝCH NOR EM ČSN EN  
474 1-12 

 
4. Strojník musí dávat pozor při pohybu po stanovišti obsluhy. Musí se po stroji pohybovat 

velice opatrně, zejména při vystupování a nastupování, aby nedošlo k pádu či ohrožení 
obsluhy stroje. Strojník by se neměl pohybovat po nebezpečných místech, které k tomu 
nejsou určeny. Například pohybovat se po pásu, hydraulickém rameni a dalším 
příslušenství stroje. 
 

5. Obsluha stroje musí mít dostatečné ochranné pomůcky a zařízení proti nepříznivým 
účinkům hluku a hladiny akustického tlaku způsobené příslušenstvím a zařízením 
pokladače potrubí (např. motorem, hydraulickými částmi, chladící soustavou a 
podvozkem). V místě stanoviště obsluhy nesmí přesáhnout hladina emisního 
akustického tlaku 80 dB.  
 

6. Strojníka ohrožuje ztráta stability či převrácení strojního zařízení při práci. Je nutné, aby 
obsluha byla při práci se zdvíhacím zařízením, kdy zdvíhá potrubí, velice opatrná. 
Neměla by zvedat potrubí, která jsou těžší než jmenovitá nosnost pracovního zařízení. 
Také by neměla zvedat potrubí velkých délek, kterými by ohrozila stabilitu stroje a 
ostatní fyzické osoby v okolí v případě převrácení stroje. Jedná o procesy přetěžování 
stroje, na který stroj není stavěn a v takové situaci dochází k různým nehodám, kolizím 
a krizovým situacím, kterým musí obsluha pokladače potrubí předcházet.  
 

7. Obsluha stroje si musí pohlídat rychlost spouštění výložníku a háku při pokládání 
potrubí, aby nedošlo k pádu či neovladatelnému pohybu potrubí a následnému ohrožení 
strojníka i dalších osob v okolí. 

 
8. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 

že musí být dostatečně obeznámena se vším, co je potřeba k bezpečné práci 
s pokladačem potrubí. Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, 
který musí být v dosahu stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních 
značek, výstrah a značení příslušného pokladače potrubí. 

 
 
2.10  ČSN EN 474-10+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 10 

POŽADAVKY PRO RÝHOVA ČE 
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají rýhovačů. 
 
Rýhovač 
   Je samojízdný stroj pásový nebo kolový, který má vpředu nebo vzadu namontované pracovní 
zařízení konstruované především pro hloubení příkopů pohybem strojů. Hloubení může být 
provedeno hloubícím řetězem, kolovým diskem nebo pluhovou radlicí. 
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Obr. 21 pásový rýhovač Vermeer T858 Commander III  [1] 

 

Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu pokladače potrubí: 
 

1. Obsluha rýhovače je ohrožena zejména mechanickými nebezpečími způsobenými 
částmi stroje nebo pracovním zařízením. Jedná se o ohrožení podvozkem (kolem nebo 
pásem), ramenem, hloubícím zařízením (hloubícím řetězem, kolovým diskem nebo 
pluhovou radlicí) či nejrůznějším příslušenstvím stroje.  
 

2. Při práci s rýhovačem musí obsluha dbát na to, aby se v místě hloubení rýhy 
nepohybovala jak ona, tak žádné osoby z důvodu, že by mohlo dojít k ohrožení jejich 
zdraví. Pro rýhovač s pěší obsluhou je rychlostní limit do 2,5 km/hod. 

 
3. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 

práce na stavbě je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha musí vidět to, co se děje před ním, i za ním. 

 
4. Strojník musí dávat pozor při pohybu po stanovišti obsluhy. Musí se po stroji pohybovat 

velice opatrně, zejména při vystupování a nastupování, aby nedošlo k pádu či ohrožení 
obsluhy stroje. Strojník by se neměl pohybovat po nebezpečných místech, které k tomu 
nejsou určeny. Například pohybovat se po pásu, rameni s rýhovacím zařízením a dalším 
příslušenstvím stroje.  
 

5. Obsluha stroje musí mít dostatečné ochranné pomůcky a zařízení proti nepříznivým 
účinkům hluku a hladiny akustického tlaku způsobené příslušenstvím a zařízením 
rýhovače (např. motorem, rýhovacím zařízením, hydraulickými částmi, chladící 
soustavou a podvozkem). V místě stanoviště obsluhy nesmí přesáhnout hladina 
emisního akustického tlaku 80 dB.  
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6. Strojníka ohrožuje ztráta stability či převrácení strojního zařízení při práci. Je nutné, aby 
obsluha při zdvíhání ramene s hloubovacím zařízením byla velice opatrná a neohrozila 
tak stabilitu stroje a ostatní fyzické osoby v okolí v případě převrácení stroje. 
 

7. Obsluha zemního stroje musí mít zajištěno dostatečné osvětlení staveniště, aby práce 
byla bezpečná a nedocházelo k ohrožování zdraví osob v okolí v důsledku špatné 
viditelnosti. 
 

8. Strojník na stanovišti musí být také ochráněn proti vibracím způsobené při práci 
rýhovače. Organismus obsluhy by mohly dlouhodobé a intenzivní vibrace stroje 
poškodit organismus. 
 

9. Obsluha stroje při vyprošťování, zdvíhání a vlečení rýhovače musí dávat zřetel na to, 
jakým způsobem a za co je stroj vytahován, protože by mohlo dojít k ohrožení zdraví 
jak obsluhy stroje, tak osob v okolí. Je nutné, aby stroj byl vytahován za háky, ucha a 
body k tomu určené. Stroj musí být vlečen do maximální rychlosti vlečení přípustné pro 
příslušný stroj výrobcem. 

 
10. Strojník musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 

že musí být dostatečně obeznámen se vším, co je potřeba k bezpečné práci s rýhovačem. 
Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí být v dosahu 
stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah a značení 
příslušného rýhovače. 
 
 

2.11 ČSN EN 474-11+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 11 

POŽADAVKY PRO KOMPAKTORY ZEMINY A ODPADU  
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají kompaktorů zeminy a odpadu. 
 
Kompaktor odpadu  
   Je samojízdný kolový zhutňovací stroj mající vpředu namontované pracovní zařízení 
srovnávací nebo nakládací. S koly opatřenými výstupky pro drcení a zhutňování odpadového 
materiálu, který tento stroj srovnává, přemisťuje a nakládá prostřednictvím svého vlastního 
pohybu. 
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Obr. 22 kompaktory zeminy a odpadu s dozerovým zařízením Caterpillar 836K  [1] 

 

Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu kompaktory zeminy a odpadu: 
 

1. Obsluha kompaktoru zeminy a odpadu je ohrožena zejména mechanickými 
nebezpečími způsobenými částmi stroje nebo pracovním zařízením. Jedná se o ohrožení 
podvozkem (ocelovými koly s výstupky pro drcení a zhutňování odpadového  
materiálu), hydraulickým ramenem, radlicí (nakládací, dozerová), rychloupínacím 
zařízením, běhouny či nejrůznějším příslušenstvím stroje.  
 

2. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 
práce na stavbě je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha musí vidět to, co se děje před ním, i za ním, aby nedošlo k ohrožení 
osob v okolí. 

 
3. Strojník musí dávat pozor při pohybu po stanovišti obsluhy. Musí se po stroji pohybovat 

velice opatrně, zejména při vystupování a nastupování, aby nedošlo k pádu či ohrožení 
obsluhy stroje. Strojník by se neměl pohybovat po nebezpečných místech, které k tomu 
nejsou určeny. Například pohybovat se po ocelovém kole, rameni s radlicí a dalším 
příslušenstvím stroje.  
 

4. Organismus obsluhy stroje ovlivňuje nedostatek kyslíku na pracovišti v důsledku práce 
s odpadem, kde unikají různé škodlivé plyny a škodliviny do ovzduší a nepříznivě, tak 
ovlivňuje zdraví strojníka pracujícího s kompaktorem. Proto musí obsluha mít 
dostatečné ochranné pomůcky a zařízení proti těmto nepříznivým účinkům (např. 
dostatečné odvětrávání stanoviště obsluhy). Soustava větrání musí zásobovat kabinu 
obsluhy stroje filtrovaným čerstvým vzduchem (min. 43 m3/h), čistotu filtrační vložky 
by měl strojník pravidelně kontrolovat. 
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5. Strojníka ohrožuje ztráta stability či převrácení strojního zařízení při práci na svahu 
nebo na strmé hromadě. Je nutné, aby obsluha se strojem nepřekročovala úhly, kdy by 
mohlo dojít k převrácení stroje a neohrozila tak sama sebe a ostatní osoby v okolí. 

 
6. Obsluha musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 

že musí být dostatečně obeznámená se vším, co je potřeba k bezpečné práci 
s kompaktorem odpadu a zeminy. Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod 
k používání, který musí být v dosahu stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech 
bezpečnostních značek, výstrah a značení příslušného kompaktoru odpadu a zeminy. 

 
 

2.12  ČSN EN 474-12+A1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE – BEZPEČNOST – ČÁST 12 

POŽADAVKY PRO LANOVÁ RÝPADLA  
   Daná norma se zabývá důležitými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které 
se týkají lanových rýpadel. 
 
Lanové rýpadlo 
   Je stroj s pracovním svrškem, především konstruované pro těžení s vlečnou lopatou, čelní 
lopatou nebo drapákem. Pro zhutňování materiálu pomocí zhutňovací desky, pro demoliční 
práce pomocí koule nebo háku a pro manipulaci s materiálem pomocí pracovního zařízení. 
 

 
Obr. 23 pásový typ lanového rýpadla s drapákovým zařízením Liebherr HS 895 HD [1] 
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Seznam významných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných 
událostí pro obsluhu lanového rýpadla: 
 

1. Obsluha lanového rýpadla je ohrožena nejvíce mechanickými nebezpečími 
způsobenými částmi stroje nebo pracovním zařízením. Jedná se o ohrožení podvozkem 
(pásem), výložníkem, rýpadlem (lopatou, drapákem případně demoličním zařízením) či 
nejrůznějším příslušenstvím stroje. Mezi důležité faktory ovlivňující bezpečnost práce 
tohoto zemního stroje patří manipulace s pracovním zařízením. Strojník musí dbát na 
to, aby nedošlo k pádu zeminy z drapáku.  
 

2. Další významné nebezpečí je spojené se stanovištěm obsluhy. Pro zajištění bezpečné 
práce na stavbě je nutné, aby obsluha měla zajištěný dostatečný a kvalitní výhled ze 
stanoviště. Obsluha musí vidět to, co se děje před ním, i za ním, aby nedošlo k ohrožení 
osob v okolí. Musí také sledovat a být obezřetná, kam vysypává zeminu, aby se nestalo, 
že by se materiál začal sypat nad stanovištěm obsluhy, kde by mohlo dojít ke stlačení 
kabiny, případně nad ostatními pracovníky. Obsluha musí opatrně manipulovat 
s výložníkem, ať pracuje s drapákem, lopatou, či demoličním zařízením (hákem, koulí), 
aby nedošlo k ohrožení osob v blízkosti stroje. 

 
3. Strojník musí dávat pozor při pohybu po stanovišti obsluhy. Musí se po stroji pohybovat 

velice opatrně, zejména při vystupování a nastupování, aby nedošlo k pádu či ohrožení 
obsluhy stroje. Strojník by se neměl pohybovat po nebezpečných místech, které k tomu 
nejsou určeny. Například pohybovat se po pásu, výložníku s rýpadlem a dalším 
příslušenstvím stroje.  
 

4. Obsluhu ohrožuje ztráta stability či převrácení strojního zařízení při práci. Je nutné, aby 
obsluha byla při práci se zdvíhacím zařízením, kdy zdvíhá výložník se zeminou či 
pracovním zařízením, velice opatrná. Neměla by zvedat materiál, který je těžší než 
jmenovitá nosnost a větší než jmenovitý objem pracovního zařízení. Také by neměla 
zvedat potrubí velkých délek, kterými by ohrozila stabilitu stroje a ostatní fyzické osoby 
v okolí v případě převrácení stroje. Jedná o procesy přetěžování stroje, na který stroj 
není stavěn a v takové situaci dochází k různým nehodám, kolizím a krizovým situacím, 
kterým musí obsluha lanového rýpadla předcházet.  

 
5. Strojník musí mít dostatečné instrukce pro práci s daným zemním strojem. To znamená, 

že musí být dostatečně obeznámena se vším, co je potřeba k bezpečné práci s lanovým 
rýpadlem. Mezi nejdůležitější faktory patří ovládání a návod k používání, který musí 
být v dosahu stanoviště obsluhy. Dále pak znalost všech bezpečnostních značek, výstrah 
a značení příslušného lanového rýpadla. 

 

 

 



BRNO 2015 

    

56 
 

ANALÝZA RIZIK PRO ZE MNÍ STROJE 

3 ANALÝZA RIZIK PRO ZEMNÍ STROJE  
   Obsluha zemních strojů a pracovníci nacházející se na staveništi jsou ohroženy mnoha riziky 
spojenými se stavebními pracemi. Proto by se měl každý zaměstnanec chovat a jednat natolik 
zodpovědně, aby těmto rizikům dokázal včas předcházet. Popřípadě snížit nebezpečí, když už 
se do nějaké krizové situace dostane, aby nebyl nikdo ohrožen. Níže uvedená analýza rizik, 
kterou jsem napsal do tabulek dle příslušného nebezpečí, vychází zejména z těchto předpisů: 

• vyhláška MSV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
• sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 

stavebnictví 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
• vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů 
 
 

Tab. 1 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Zřícení nebo pád stroje 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu zemních strojů, mohou být ohroženi pádem, zřícením 
stroje do výkopu v důsledku:                                             
1. Nedodržení bezpečné techniky jízdy při jízdě ze svahu nebo při práci na svahu.                                                         
2. Nedodržení bezpečné vzdálenosti stroje od kraje svahu, výkopu apod.                          
3. Nevybavení stroje ochrannou konstrukcí, která chrání obsluhu při převrácení stroje.           

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Dodržení bezpečné techniky při jízdě ze svahu nebo při práci na svahu. 
2. Dodržovat se strojem bezpečnou vzdálenost od kraje svahu, výkopu apod.                                                    
3. Pracovat se strojem, který má ochrannou konstrukcí chránící obsluhu při převrácení stroje. 

 
 

Tab. 2 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Zasypání stroje 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu zemních strojů, mohou být ohroženi zasypáním v 
důsledku:                                             
1. Pádu převislé zeminy.                
2. Nedodržením bezpečné vzdálenosti při práci se strojem pod svahem nebo pod stěnou. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Odstranit převislou zeminu.          
2. Dodržení bezpečné vzdálenosti při práci se strojem pod svahem nebo stěnou. 
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Tab. 3 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Havárie stroje z nepozornosti 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu zemních strojů, jsou ohroženi zraněním při jejich 
havárii v důsledku:                           
1. Nedodržení bezpečného hrnutí zeminy před strojem v těsném okruhu svahu nebo výkopu.                                     
2. Nezabránění příslušnými opatřeními proti samovolnému pohybu stroje.                                   
3. Práce se strojem při špatném výhledu. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Dodržení bezpečné techniky při hrnutí zeminy, aby pracovní zařízení stroje nepřesahovala     
přes okraj svahu nebo výkopu.                                                                 
2. Provést opatření k tomu, aby při ukončení nebo přerušení práce nedošlo k samovolnému 
pohybu stroje.                            
3. Nepracovat a nemanipulovat se strojem ani s jeho pracovním zařízením při špatném 
výhledu.      

 
 

Tab. 4 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Srážka strojů 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu strojů, jsou ohroženi při srážce strojů zraněním v 
důsledku nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi nimi. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
Při manipulaci a práci se stroji dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi nimi. 

 
 

Tab. 5 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Zranění v důsledku neplnění povinností obsluhy 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu zemních strojů a pracovníci v jejich blízkosti, jsou 
ohroženi zraněním v důsledku:                                          
1. Přetěžování stroje nad dovolené parametry.                           
2.  Nedodržování ustanovení návodu k obsluze zařízení.                
3. Vytrhávání kolejí pomocí stroje, pokud to není přímo povoleno.                                                   
4. Použití stroje k jinému účelu než je určeno.                                               
5. Vzdálení se od stroje, který je v chodu.                                                       



BRNO 2015 

    

58 
 

ANALÝZA RIZIK PRO ZE MNÍ STROJE 

6. Odstraňování ochranného zařízení stroje.                                              
7. Vyřazování bezpečnostního zařízení z funkce.                                        
8. Práce se strojem, který nemá funkční ochranné zařízení.                
9. Práce se strojem, který svou činností nebo rozměry ohrožuje své okolí.                                                  
10. Práce se strojem, aniž by obsluha měla dostatečný přehled po staveništi.                                                 
11. Používání poškozeného nářadí.                                                            
12. Provozování stroje se závadami, které bezprostředně ohrožují zdraví nebo život 
zaměstnanců.                                              
13. Odstranění ochranného zařízení stroje. 
 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Nepřetěžovat zařízení nad dovolené parametry.                                                               
2. Dodržovat návod výrobce zařízení k jeho obsluze.                                                                   
3. Nevytrhávat koleje pokud to není přímo povoleno.                                                                   
4. Používat stroj pouze k účelu, ke kterému je určeno.                                                                      
5. Nevzdalovat se od stroje, který je v chodu.                                   
6. Neodstraňovat ochranné zařízení stroje.                                 
7. Nevyřazovat z funkce ochranné zařízení stroje.                                                                              
8. Pracovat pouze strojem, který má funkční všechny ochranné zařízení.                                             
9. Nepracovat se zařízením, které svými rozměry a činností ohrožuje své okolí.                          
10. Pracovat se strojem, u kterého má obsluha dostatečný výhled a přehled na staveništi.                                                                
11.  Používat k práci nepoškozené nářadí.                                             
12. Neprovozovat stroje se závadami, které by mohly bezprostředně ohrozit zdraví nebo život 
pracovníků.                                                             
13. Neodstraňovat ochranné zařízení stroje. 

 
 

Tab. 6 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Zranění v důsledku neplnění povinností zaměstnanců provádějících opravy a údržbu 

Čím a kdo je ohrožen 
1. Zaměstnanci, kteří provádějí opravy a údržbu stroje, jsou ohroženi při práci s poškozeným 
nářadím zraněním.                                
2. Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu strojů a zaměstnanci, kteří pracují v jejich blízkosti, 
jsou ohroženi zraněním v důsledku špatně provedené údržby nebo opravy zařízení. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Při práci používat nepoškozené nářadí.                           
2. Zaměstnanci by měli být odborně způsobilí k provádění údržby a opravy zařízení. 
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Tab. 7 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Zranění v důsledku neplnění povinností vedoucích pracovníků 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu strojů, jsou ohroženi zraněním z důvodů špatného 
technického stavu, neodstranění závad zjištěných při kontrolách a revizích nebo neprovedení 
těchto kontrol a revizí vůbec. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
Provádění předepsaných revizí a kontrol stroje a případné závady neprodleně odstranit. 

 
 

Tab. 8 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Otřesy a vibrace 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu strojů a pracovníci nacházející se v objektech, jsou 
ohroženi otřesy a vibracemi, které způsobují stroje v provozu. V horším případě může dojít 
až ke zřícení nebo poškození objektu, které může vést ke zranění pracovníků. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
Zajistit pravidelné kontroly strojů, zda nejsou otřesy a vibracemi ohroženy okolní objekty a 
pracovníci. Závady odstranit, v případě ohrožení statiky objektů a budov práce přerušit. 

 

 

Tab. 10 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Vstup do nebezpečného prostoru 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří se nacházejí v blízkosti stroje, jsou ohroženi zraněním při zdržování se v 
jeho nebezpečném prostoru. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Nepřecházet přes tažený skrejpr.                                                     
2. Nevstupovat mezi skrejpr a jeho tahač.                                                                      
3. Nezdržovat se v blízkosti strojů v případě, kdy to není nezbytně nutné. 
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Tab. 11 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Pád břemene nebo materiálu 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří se nacházejí v blízkosti stroje, jsou ohroženi pádem břemene nebo 
materiálu z pracovního zařízení stroje. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Při manipulaci s pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku se 
přesvědčit, zda tam nikdo není.                                                      
2. V nebezpečném prostoru, v němž hrozí pád břemene nebo materiálu z pracovního zařízení 
stroje, se nezdržovat.   

 

 
Tab. 12 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Zakopnutí, pád při sestupování, chůzi, vystupování a uklouznutí 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu strojů, jsou ohroženi zraněním v důsledku:                           
1. Překážek komunikačních na pracovišti.                                                    
2. Pohybem po znečištěném stroji.                                                               
3. Z důvodu nedostatečného osvětlení.                                                  
4. Nepořádkem na pracovišti.                 
5. Uklouznutím při vystupování a nastupování. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Překážky komunikační odstranit z daného pracoviště.                                                               
2. Pokud se chceme pohybovat po povrchu stroje, musíme udržovat plochy, po kterých se 
pohybujeme, v čistotě.                                               
3. Na pracovišti zajistit vyhovující osvětlení.                                                              
4. Pracoviště a zařízení pravidelně uklízet a udržovat v čistotě.                                                    
5. Nášlapné plochy pro vystupování a nastupování udržovat v čistotě. 

 

 
Tab. 13 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Nemoc z povolání 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu strojů, jsou ohroženi různými bolestmi zad, končetin, vnitřních 
orgánů, psychickými potížemi v důsledku své pracovní činnosti. 
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Opatření ke snížení nebezpečí 
Při výběru pracovníků věnovat zvýšenou pozornost jejich zdravotnímu stavu. Dohlížet na pravidelné 
zdravotní prohlídky pracovníků a umožnit podmínky periodického režimu práce a odpočinku. 

 

Tab. 14 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků (OOOP) 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu strojů, jsou ohroženi zraněním v důsledku nepoužívání 
osobních ochranných pracovních prostředků. 

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Provádět pravidelné kontroly používání osobních ochranných pracovních prostředků.                                         
2. Vybavit zaměstnance s předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky a 
seznámit je s používáním těchto přidělených pomůcek.                                                 
3. Osobní ochranné pomůcky nesmí být znečištěny tukem, olejem nebo jinou zápalnou 
látkou. 

 

Tab. 15 identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění 

Nebezpečí 
Nedostatečná ochranná zařízení 

Čím a kdo je ohrožen 
Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu zemních strojů, jsou ohroženi zraněním v důsledku 
nedostatečného ochranného zařízení:                                                  
1. Proti vtažení a zachycení části těla pohybujícím se strojem.                                  
2. Proti odlétajícímu, padajícímu materiálu a předmětům.                                   
3. Proti popálení části těla.                 
4. Proti zasažení části těla vysokotlakou hydraulickou kapalinou.                                      
5. Proti úniku kapaliny ze stroje.                                               
6. Zabránění přístupu do nebezpečných prostor a k nebezpečným částem stroje.     

Opatření ke snížení nebezpečí 
1. Stroj dovybavit různými ochrannými prvky proti vtažení a zachycení těla pod pohybující 
se stroj.                                                                     
2. Stroj dovybavit ochrannými prvky proti odlétajícímu a padajícímu materiálu nebo proti 
předmětům.                                                   
3. Stroj vybavit ochrannými tepelnými prvky na místě, kde dochází k zahřátí.                             
4. Stroj vybavit ochranou proti zasažení obsluhy vysokotlakou hydraulickou kapalinou.                                                              
5. Stroj vybavit ochrannými prvky či zařízením proti účinkům nebezpečných látek při jejich 
úniku z trubek či hadic.                                                   
6. Stroj vybavit ochrannými prvky, které zabrání vstoupit do nebezpečných prostorů a k 
nebezpečným částem stroje. 
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4 NÁVRH METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ OBSLUHY 
ZEMNÍCH STROJŮ V OBLASTI BEZPE ČNOSTI PRÁCE 

 
   V této části jsem shrnul vše, co bylo napsáno a řečeno v předešlých kapitolách. Ale také zde 
jsou uvedené důležité informace navíc, které strojník potřebuje a musí vědět v oblasti 
bezpečnosti práce a provozu stavebních strojů. Z těchto údajů jsem sestrojil vlastní metodickou 
příručku pro vzdělávání obsluhy v oblasti bezpečnosti práce a provozu zemních strojů.  
 
 
4.1 PROBLEMATIKA SOUVISEJÍCÍ S  POVINNOSTMI OBSLUHY ZEMNÍCH STROJ Ů 
 
   Do této kapitoly jsem shrnul nebezpečí související s povinnostmi obsluhy zemních strojů. 
Jedná se o základní podmínky pro užívání a provozování zemního stroje, které musí strojník 
dodržet. Strojník či obsluha zemních strojů, aby mohla vůbec pracovat se strojem, musí projít 
školením a získat platný strojnický průkaz pro práci s příslušným zemním strojem (podkapitola 
4.1.1). Strojník musí také dohlížet na to, zda daný zemní stroj, s kterým pracuje, měl všechny 
platné a příslušné provozní dokumentace (podkapitola 4.1.2). Obsluha stroje musí dbát, aby 
výbava, výstroj a příslušenství stroje byla kompletní a platná dle příslušné legislativy 
(podkapitola 4.1.3). Strojník či obsluha stroje musí hlídat a starat se o preventivní údržbu a 
opravy zemního stroje (podkapitola 4.1.5). 
 

 
   Kapitoly související s nebezpečím prací na staveništi, které nastanou v případě nedodržení 
bezpečnostních, technologických a pracovních postupů všech pracovníků na staveništi. Tyto 
body je nutné splnit, aby práce na staveništi byla bezpečná a kvalitně odvedená. 

• Průzkum staveniště (kapitola 4.4). 
• Vymezení a příprava staveniště (kapitola 4.5). 
• Staveništní komunikace (kapitola 4.6). 
• Zajištění výkopových prací (kapitola 4.7). 
• Výkopové práce (kapitola 4.8). 
• Zatěžování okrajů výkopu (kapitola 4.9). 
• Zajištění stability stěn výkopů a svahování (kapitola 4.10). 
• Vyznačení inženýrských sítí (kapitola 4.11). 
• Povinnosti pracovníků (kapitola 4.12). 
• Přerušení stavebních prací (kapitola 4.13). 
• Stavební práce v mimořádných podmínkách (kapitola 4.14). 
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4.1.1 PRŮKAZ STROJNÍKA DLE VYHLÁŠKY 77/1965 SB. MINISTERSTVA STAVEBNICTVÍ O 

VÝCVIKU , ZPŮSOBILOSTI A REGISTRACI OBSLUH STAVEBNÍCH STROJ Ů 
 

  § 1 
Doporučený rozsah platnosti 
 
   Pro obsluhy stavebních strojů, které jsou vyjmenované je dokladem o způsobilosti samostatně 
obsluhovat pracovní stroje, „průkaz strojníka“, který vydává Ministerstvo níže, průmyslu a 
obchodu České Republiky po absolvování praktické a teoretické přípravy a úspěšném vykonání 
odborných zkoušek. Doporučený rozsah platnosti průkazu strojníka je obsažen ve vyhlášce 
77/65 Sb. MSv. Nesmíme opomenout, že tato vyhláška podléhá Zákoníku práce České 
republiky.  
 
   Důležitou součástí požadovaných znalostí při odborných zkouškách jsou taktéž znalosti 
z problematiky bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví při práci.  
 
Průkaz strojníka je potřeba pro tyto stroje: 

• Dozery a traktory kolové nad 37 kW a pásové  
• Lopatová rypadla pásová, kolová, na automobilním podvozku  
• Speciální tahače stavebních mechanismů  
• Korečková rypadla a hlubidla  
• Drenážní frézy a rýhovače  
• Nakladače kolové a pásové nad 26 kW  
• Autogrejdry a grejdrelevátory  
• Skrejpry motorové a s pásovým tahačem  
• Truboukladčíky  
• Silniční válce  
• Kompresory s provozním tlakem nad 5 t a 300 m3/hod  
• Finišery 
• Elektrocentrály s výkonem 32 kW a vyšším  
• Vrtné soupravy pro skalní práce  
• Stroje pro zakládání 

   Vyhláška dále hovoří o oblasti transport betonu - mixy, čerpadla betonové směsi, betonárny. 
Princip získání kvalifikace je prakticky shodný jako na klasické stroje. 

Bez průkazu strojníka: může obsluhovat stavební stroj pouze osoba, která se ho se souhlasem 
provozovatele stroje učí obsluhovat pod neustálým a přímým dohledem odborného učitele nebo 
školitele za účelem získání předběžné praxe. Školitel je strojník s platným strojnickým 
průkazem pro danou skupinu strojů. 

   V případě nakládání strojů na přepravní prostředky je zpravidla vyžadována přítomnost 
obsluhy stroje, a když přepravu zajišťuje firma, která zároveň stroj vlastní, požaduje se 
oprávnění od řidiče přepravního prostředku - nakládání i skládání stroje patří mezi poměrně 
náročné a nebezpečné manipulace. 
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Podmínky pro získání strojnických průkazů na stavební stroje, vyjmenované ve vyhlášce 
č. 77/1965 Sb. ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů:  

1. Řádně vyplněná přihláška ke zkoušce.  
2. Žadatel musí, pokud se přihlašuje na stroj na kolovém podvozku, mít řidičský průkaz 

skupiny podle zák. 361/2000, t. j. u stroje do 3,5 t smí obsluhovat strojník s ŘP sk. 
"B", stroje nad 3,5 t sk. "T".  

3. Potvrzená tělesná a duševní způsobilost žadatele.  
4. Potvrzená praxe na stroji * potvrzuje strojník, nebo firma, která uvede jméno strojníka 

a č. strojnického průkazu.  
5. Úspěšně vykonaná praktická a teoretická zkouška před komisí delegovanou MPO.  
6. Věk 18 let 
7. Včas odeslaná přihláška do kurzu (malá) nebo objednávka s údaji: jméno, typ kurzu, 

typ stroje, na kterém byl proveden zácvik, termín, telefonní číslo, podpis a razítko 
objednavatele. 

8. Zácvik na stroji v počtu 400 hodin (pro rozšíření 200 hodin), který je potvrzen 
zaměstnavatelem, nebo školitelem na přihlášce ke zkoušce.  

9. Řádně vyplněná přihláška ke zkoušce (velká), která musí obsahovat: vyplnění prvních 
třech odstavců s důrazem na podpis účastníka, zdravotní potvrzení, které nesmí být 
starší šesti měsíců a podpis s razítkem ve třetím odstavci.  

10. Veškeré údaje se píší na počítači. 
11. Předložení platného občanského průkazu. Předložení platného řidičského průkazu, 

pokud to stroj vyžaduje (pro stroje na kolovém podvozku).  
12. Je nutné si vzít s sebou návod na obsluhu stroje.  

   Oprávnění může být rozšířeno na další skupiny stavebních strojů po doplňovací praxi, 
rozšiřovacím kurzu a zkoušce. 

Platnost průkazu strojníka: dle legislativy není již nutno vždy striktně dodržet interval dvou 
let – pokud to nevyžaduje charakter práce, může zaměstnavatel periodicitu školení prodloužit. 
Naopak pokud to charakter práce vyžaduje, může zaměstnavatel přistoupit i ke zkrácení 
intervalu. 

Povinnosti držitele průkazu strojníka dle platné legislativy: 
Neprovádět v průkazu žádné zápisy, změny, ani další úpravy. 
Ztrátu, nebo zničení průkazu neprodleně nahlásit příslušnému orgánu, který jej vydal, popř. 
orgánu, který je vydáváním průkazů pověřen. 
Náležitě průkaz opatrovat, mít jej u sebe při obsluze stavebního stroje, na požádání jej předložit 
kontrolním orgánům. 
 
Doklady, které musí mít strojník u sebe dle platné legislativy: 
Platný strojnický průkaz na příslušnou skupinu strojů.  
Řidičský průkaz příslušné skupiny, pokud to je potřeba pro daný stroj. 
Další průkazy (jeřábnický apod.), pokud to stroj vyžaduje. 
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Odnětí, zadržení průkazu strojníka: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Orgán, který průkaz vydal, je oprávněn rozhodnout o 
zrušení oprávnění k obsluze stroje a odebrání průkazu. Stal-li se držitel průkazu duševně nebo 
tělesně nezpůsobilý, nebo také nezpůsobilý k takové obsluze. 
 
Kontrolní orgány : Mohou průkaz dočasně odebrat, jestliže by jednáním obsluhy byla ohrožena 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
4.1.2 PROVOZNÍ DOKUMENTACE  

   Je dokumentace, kterou musí být vybaven každý stroj před uvedením do provozu: 
• Technické osvědčení nebo technický průkaz. 

- Technický průkaz - pro stroje které mají schválenou způsobilost k provozu po 
veřejných komunikacích a mají SPZ (stroje s automobilovým podvozek). 

- Technické osvědčení - pro stroje, které mají schválenou způsobilost k provozu 
po veřejných komunikacích a nemají SPZ (stroje s kolovým podvozkem). 

- Žádný průkaz - pro stroje, které nemají schválenou způsobilost k provozu po 
veřejných komunikacích a nemají SPZ (stroje s pásovým podvozkem). 

• Návod k obsluze a údržbě (v českém jazyce). 
• Provozní deník (zajišťuje provozovatel stroje). 
• Pasport dílčích částí (pro vyhrazená technická zařízení, např. jeřábový hák, tlakové 

nádoby). 
 
 
4.1.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ , VÝBAVA A VÝSTROJ STROJE  

   Není-li pro jednotlivé zemní stroje stanoveno jinak, musí být stroje vybaveny následujícím: 

• ruční hasicí přístroj schváleného typu 
• lékárnička 
• bezpečnostní sdělení (barvy a nápisy) 
• zvukové výstražné znamení (minimální 10 dB nad hlasitost stroje) 
• zpětná zrcátka 
• zařízení pro všesměrovou kontrolu sklonu pojezdové roviny 
• výstražné zařízení pro práci na pozemních komunikacích (maják) 
• signalizace zapojení stroje pod napětím, hlavní vypínač a nouzový vypínač pro stroje 

s elektropohonem 
• světlomety k osvětlení pracovního prostoru stroje za snížené viditelnosti, pokud stroj 

při práci couvá, musí být i vzadu (nenahrazují povinné osvětlení pracoviště) 
• přenosná elektrická svítilna (do 24 V) a nejméně jedna odpovídající zásuvky na stroji 
• předepsané osvětlení a signalizace pro stroj schválený pro provoz na veřejné 

komunikaci 
• zajistitelné dveře kabiny a odnímatelné kryty proti neoprávněnému otevření zvenku 

(dveře kabiny musí být zajistitelné i v otevřené poloze) 
• schránka na uložení dokumentace ke stroji a dokladů obsluhy 
• předepsané označení nejvyšší povolené rychlosti pro daný stroj schválený pro provoz 

na veřejných komunikacích 
• nejméně dva zakládací klíny pro stroj na kolovém podvozku a válec 
• svítilny pevně uchyceny ke stroji pro osvětlení přístupové cesty 
• věšák nebo držadlo v kabině pro uložení pracovního oděvu a osobních věcí obsluhy 
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• počítadlo moto hodin  
• povinná výbava stejná jako pro motorová vozidla pro stroj schválený pro provoz na 

veřejných komunikacích 
 
 
4.1.4 KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU  

• Technický stav strojů a jejich činnost musí být během provozu provozovatelem 
kontrolován v rozsahu podle návodu k použití a ČSN 27 7012. 

 

• Technický stav strojů je kontrolován a zabezpečován:  
       Provozní prohlídka a funkční zkouška - provádí strojník před každým zahájením      
                                                                           provozu 
       Odborná prohlídka a zkouška - provádí dílna v intervalech a rozsahu stanoveném               
                                                             provozovatelem 
       Revizní prohlídka a zkouška- nutná pro stroje s vyhrazeným technickým  
                                                          zařízením 

• Používání, ovládání a nasazení v technologickém provozu se kontroluje průběžně 

 
 
4.1.5 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA A OPRAVY  

• Provádí se v intervalech podle návodu k obsluze, v případě poruchy nebo zjištění 
závady. 

• Stroj musí být zajištěn proti samovolnému pohybu (klíny, pracovní zařízení na zemi). 
• Stroj musí být zajištěn proti nahodilému spuštění a musí být vyloučen styk pracovníka 

s pohybujícími se částmi stroje. 
• Klíč ze spínací skříňky musí být vyjmut, nestanoví-li návod jinak. 
• Víka a kryty musí být v otevřené poloze zajištěny nebo musí být odstraněny mimo stroj. 
• Pod stroj je možno vstoupit pouze stojí-li na zpevněném, dostatečně únosném podkladu. 
• Za snížené viditelnosti musí být zajištěno řádné osvětlení celého stroje. 
• Je možno používat pouze určené nářadí, přípravky a prostředky, nestanoví-li návod 

jinak. 
  
 
 
4.2 PROBLEMATIKA SOUVISEJÍCÍ S  VLASTNÍM PROVOZEM STAVEBNÍCH STROJ Ů 

    Do této kapitoly jsem shrnul nebezpečí související s vlastním provozem stavebních strojů, 
které nastanou v případě, kdy obsluha nedodrží bezpečnostní a pracovní postupy se zemním 
strojem na staveništi.  
 
   Je nutné zajistit hospodárné a bezpečné používání strojů (podkapitola 4.2.1). Strojník či 
obsluha zemních strojů si musí pohlídat, zda se nikdo nenachází v nebezpečném dosahu stroje 
(podkapitola 4.2.2). To je prostor okolo stroje zvětšený o 2 m od pracovního zařízení, kde by 
mohlo dojít k ohrožení osob nacházejících se v okolí. Příprava zemního stroje k provozu je 
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velice důležitý aspekt před každým zahájením pracovní směny, obsluha by měla vždy provést 
kontrolu stavu stroje (podkapitola 4.2.3). Zásady bezpečnosti provozu strojů musí dodržovat 
každý strojník (podkapitola 4.2.4). Zakázané činnosti se zemními stroji nesmí v žádném případě 
obsluha porušovat (podkapitola 4.2.5). Výměna a nastavování pracovních zařízení stroje musí 
provádět obsluha dle pokynů od výrobce či manuálu od stroje (podkapitola 4.2.6). Obsluha 
provádí zapojování a odpojování přípojného zařízení dle příslušného manuálu k němu 
určenému (podkapitola 4.2.7). Požadavky pro zvedání a přepravu břemen lopatovými rypadly 
(podkapitola 4.2.8). Strojník musí dodržovat určená pravidla pro zvedání a přepravu břemen 
lopatovými rypadly (podkapitola 4.2.9). Obsluha musí při ukončení provozu a práce stroj řádně 
zajistit a zabezpečit (podkapitola 4.2.9). Přeprava zemního stroje se provádí po vlastní ose, na 
nákladním automobilu či po železnici. Vše se řídí dle návodu k obsluze (podkapitola 4.2.10). 
Základní zásady při kontaktu stroje s elektrickým vedením jsou, že obsluha by měla zachovat 
klidnou hlavu a nezpanikařit (podkapitola 4.2.11). 
 
 
4.2.1 POUŽÍVÁNÍ ZEMNÍCH STROJ Ů 

   Pro zajištění hospodárného a bezpečného užívání strojů je nutno zejména: 
1. Udržovat vybavení zemního stroje předepsaným příslušenstvím, výstroji a výbavou.  
2. Zajistit, aby stroje byly používany jen v podmínkách a k účelům, pro které jsou 

stanoveny výrobcem, normami a předpisy. 
3. Starat se o dobrý technický stav stroje tak, aby po celou dobu životnosti splňoval 

technické podmínky stanovené výrobcem. 
  
 
4.2.2 NEBEZPEČNÝ DOSAH STROJE 

   Je maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšený o 2 m. U rypadel je to prostor, který 
vznikne, když stroj roztáhne pracovní zařízení na maximální dosah, opíše kruh a prostor 
zvětšený o dva metry. U nakladačů je to pracovní prostor kolem stroje, u kterého jsou strany 
tohoto orámovaného prostoru zvětšeny o dva metry. Stroje, které při práci jezdí (dozery, 
skrejpry, grejdry apod.), mají tento prostor po stranách dva metry, vpředu dle tabulky. Pokud 
při práci jezdí pouze vpřed, jsou vzadu dva metry. Pokud při práci jezdí vpřed i vzad, má 
nebezpečný dosah vzadu stejný jako vpředu. 

   V nebezpečném dosahu stroje nesmí být žádné osoby, jiné stroje ani dopravní prostředky, 
s výjimkou těch, kteří pracují ve vzájemné součinnosti se strojem. 

Tab. 17 nebezpečných dosahů strojů 

 
Dozer, skrejpr, 
grejdr při těžbě 

                            
Dozer, grejdr při 
hrnutí zeminy 

                      
Grejdr při 

mírném hrnutí 

                    
Grejdr při 

rychlé jízdě 

Průměrná 
rychlost 
[km/hod] 

 
do 2 

 
2 až 4 

 
4 až 6 

 
6 až 10 

Délka 
nebezpečného 

dosahu [m] 

 
10 

 
25 

 
40 

 
70 
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4.2.3 PŘÍPRAVA ZEMNÍHO STROJE K PROVOZU  

1. Před zahájením provozu na začátku pracovní směny nebo po přestávce, při které dochází 
k vystřídání obsluhy, je nutné, aby byla obsluha seznámena s poškozením, závadami, 
případně s provozními změnami zjištěnými v průběhu předchozího provozu stroje. 

2. Před uvedením stroje do chodu je nutno provést prohlídku stroje dle návodu na obsluhu 
a překontrolovat, zda jsou ovládací, bezpečnostní a sdělovací zařízení funkčně činná. 

3. Před nastartováním motoru je nutná kontrola, zda jsou ovladače v nulových polohách a 
zda je stroj zajištěn proti samovolnému rozjetí (zabrzděn parkovací brzdou). 

4. Před rozjetím stroje je nutno dát výstražným zařízením najevo a přesvědčit se, že 
všechny osoby kromě obsluhy opustily stroj i jeho nebezpečný dosah. 

5. Pokud stroj pracuje na neohrazeném staveništi, musí být vybaven výstražným zařízením 
(majákem), které je zapnuto.  

6. Před zahájením provozu stroje musí být obsluha seznámena s místními provozními a 
pracovními podmínkami na stavbě. 
  
 

4.2.4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PROVOZŮ STROJŮ 

1. Před zahájením provozu musí být staveniště a pracovní plocha prohlédnuta, zda je 
zbavena všech překážek. Je nutno zhodnotit únosnost terénu a provést opatření proti 
zapadnutí stroje. 

2. Při pojíždění strojů je nutno přizpůsobit rychlost jízdy stavu terénu, prováděné práci a 
povětrnostním podmínkám a trvale sledovat průjezdný profil. U strojů s mechanickým 
převodem pohonu pojezdu musí být vždy zařazen převodový stupeň. 

3. Při pojíždění strojů s elektropohonem musí strojník sledovat polohu přívodního kabelu, 
aby nebyl poškozen, přetržen, nebo přejet strojem. 

4. Při projíždění strojů je nutno přizpůsobit rychlost jízdy stravu terénu, prováděné práci a 
povětrnostním podmínkám a trvale sledovat průjezdný profil. U strojů s mechanickým 
převodem pohonu pojezdu musí být vždy zařazen převodový stupeň. 

5. Při práci strojů s více pracovními zařízeními (např. rýpadlo-nakladač) musí být 
používané pracovní zařízení zajištěno v přepravní poloze. 

6. Při projíždění lopatových nakladačů po staveništi s naplněnou lopatou musí být lopata 
udržována co nejníže nad terénem, ale aby nenarážela na nerovnosti a zem. 

7. Hornina musí být sypána na dopravní prostředek z nejmenší možné výšky a musí být 
rovnoměrně rozložena. 

8. Při jízdě lopatových nakladačů po komunikaci musí být lopata prázdná, zajištěna 
v přepravní poloze a zuby lopaty chráněny krytem. 

9. Pracovní nádoby strojů mohou být čištěny pouze ručně, při vypnutém motoru stroje. 
10. Ručně vedené stroje se musí při práci na svahu ovládat tak, aby obsluha byla neustále 

nad strojem. 
11.  Při nahrnování zeminy dozerem nesmí hrana radlice přesáhnout přes nově vznikající 

okraje výkopu nebo svahu. 
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4.2.5 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI SE ZEMNÍMI STROJI  

   Je zakázáno používat zařízení a stroje, pokud by jejich činností mohla být ohrožena 
bezpečnost osob, strojů, objektů, případně narušen silniční provoz. 

Zejména zakázáno: 

• Přetěžovat stroj (těžbou ve vyšší třídě rozpojitelnosti hornin). 
• Pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu se nalézají jiné stroje nebo dopravní 

prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem. 
• Pohybovat pracovním zařízením nad kabinou řidiče obsazenou osobami. 
• Přemisťovat a přepravovat osoby na stroji nebo jeho pracovním zařízení, pokud to není 

výslovně povoleno. 
• Uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy v kabině, na stroji nebo v jeho 

nebezpečném dosahu, další osoby (kromě zácviku, pokud je v kabině pomocné 
sedadlo). 

• Uvádět do chodu a používat stroj, je-li otevřeno, odmontováno nebo poškozeno některé 
ochranné zařízení. 

• Ovládat stroj způsobem, který je v rozporu s návodem nebo technologickým postupem. 
• Pracovat se strojem a pracovním zařízením v místě, na které není z místa obsluhy vidět 

a kde by mohlo nastat ohrožení osob nebo majetku, pokud není bezpečnost práce 
zajištěna jiným způsobem, např. signalizací náležitě poučenou osobou. 

• Přemisťovat elektrické vlečné kabely pod napětím, nejsou-li vhodně chráněny před 
mechanickým poškozením. 

• Přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození. 
• Pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a celé 

pracoviště dostatečně osvětleno (minimálně do vzdálenosti nebezpečného dosahu 
stroje). 

• Opustit stroj, tzn. vzdálit se od něj natolik, že by nebylo možné fyzicky zabránit jeho 
zneužití. 

• Uvádět stroj do chodu a ovládat jej z jiného místa, než stanoví návod k obsluze. 
• Vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich 

předepsané parametry. 
• Pracovat s lanovým strojem, jehož lana vykazují závady nebo poškození. 
• Používat stroj, z jehož součástí unikají jakékoliv provozní náplně. 
• Pohybovat se po stroji mimo určené přístupy a průchody. 
• Spouštět motory stroje jiným způsobem, než je dovoleno v návodu k použití. 
• Shromažďovat a uskladňovat materiál v místech přístupů a průchodů po stroji. 
• Provádět údržbu, opravy a čištění stroje, není-li stroj a jeho pracovní zařízení 

zabezpečeno proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk 
osob s pohybujícími se částmi stroje. 

• Umísťovat do kabiny stroje kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další předměty, 
pokud pro ně není v kabině vyhrazeno místo, kde jsou upevněny a uzavřeny. 

• Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při manipulaci s hořlavinami (např. dolévání 
pohonných hmot) a při kontrole akumulátorů. 

• Pracovat s malými rypadly a lopatovými nakladači na pracovištích, kde je nebezpečí 
pádu hornin nebo jiných předmětů na stroj. 

• U pásového stroje provádět opravy na pásech, pokud není stroj na svahu zajištěn proti 
samovolnému pohybu. 
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4.2.6 VÝMĚNA A NASTAVOVÁNÍ PRACOVNÍCH ZA ŘÍZENÍ STROJŮ 

• Provádět podle pokynů v návodu k obsluze stroje. 
• Zařízení, nástroje nebo jejich části, které mohou při montáži, demontáži nebo 

seřizování, způsobit úraz, musí být před zahájením prací zajištěny proti ztrátě stability. 
 
 
4.2.7 ZAPOJOVÁNÍ A ODPOJOVÁNÍ P ŘÍPOJNÝCH (TAŽNÝCH ) STROJŮ  

• Pokud v návodu k obsluze není stanoveno jinak, nesmí být při zapojování nebo 
odpojování přípojných strojů v nich nebo na nich žádné osoby. 

• Přípojné stroje musí být zabrzděny a bezpečně založeny zakládacími klíny.  
• Najíždět přípojným strojem na tažný stroj nebo vozidlo je zakázáno, pokud není 

v návodě pro obsluhu jinak stanoveno. 
• Při zapojení závěsu přípojného stroje nesmí pracovník provádějící připojení vstoupit 

mezi napojované stroje či vozidlo dříve, než je závěs přípojného vozidla od oka tažného 
vozidla vzdáleného maximálně 250 mm a když stroj na předepsané znamení zastavil. 
Toto platí i u automatického tažného zařízení. Pracovník provádějící připojení navádí 
tažné vozidlo předepsanými znameními až do úplného připojení. 

 
 
4.2.8 POŽADAVKY PRO ZVEDÁNÍ A P ŘEPRAVU BŘEMEN LOPATOVÝMI RÝPADLY  

• Rýpadlo musí být hydraulické popř. lanové. 
• Stroj podléhá revizím a revizním zkouškám (zatěžkávací zkouška). 
• Rýpadlo musí mít tuto činnost povolenou výrobcem (návod k obsluze). 
• Musí být stanovené údaje o nosnosti v závislosti na vyložení (v návodu + zátěžová 

tabulka v kabině obsluhy). 
• Pracovní nástroj musí být vybaven závěsným prostředkem pro vázací lana (oka, úchyty, 

háčky, popř. náhrada lopaty jeřábovým hákem). 
• Strojník musí mít průkaz jeřábníka. 
• Jsou dány další údaje a parametry pro tuto manipulaci (např. sklon pojezdové roviny, 

rychlost spouštění a zvedání). 
 
 
4.2.9 UKONČENÍ PROVOZU ZEMNÍHO STROJE  

1. Při každém, i krátkodobém přerušení práce, musí být stroj zajištěn proti samovolnému 
pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy, není-li stroj vybaven, spuštěním 
pracovního zařízení na zem. Při delším přerušení práce (po ukončení pracovní směny 
apod.) je nutno zajistit stroj proti samovolnému pohybu spuštěním pracovního zařízení 
na zem, zakládacími klíny, popř. zabrzděním parkovací brzdy a zařízením nejnižšího 
převodového stupně, pokud to stroj umožňuje.  

2. Při každém přerušení práce musí být pracovní zařízení položeno na zem nebo umístěno 
do přepravní polohy, ve které je aretováno. 

3. Zajištění proti samovolnému pohybu na svahu musí být provedeno způsobem popsaným 
v návodu k použití. 
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4. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nikoho neohrožuje svou přítomností 
(ne u požárních zařízení, žebříků, hydrantů, elektrorozvaděčů apod.)., kde nezasahuje 
do dopravních cest, kde není ohrožena stabilita a kde není ohrožen padajícími předměty. 
Pokud stroj musí být odstaven na pozemní komunikaci, musí být provedena opatření 
podle předpisu o provozu na pozemních komunikacích.  

5. Při přerušení práce, kdy obsluha opouští stroj (ukončení práce) musí být provedeno 
opatření proti neoprávněnému použití nepovolanou osobou a proti samovolnému 
spuštění. To znamená uzamknout kabinu, případně ovládání stroje, uzavřít, případně 
zamknout víka a kryty na stroji, vyjmout klíče ze spínací skříně a odpojit akumulátory. 

6. Po ukončení práce se strojem musí být zjištěné závady v průběhu provozu, případně 
provozní změny, zapsány do provozního deníku. Pokud dojde k bezprostřednímu 
střídání obsluh, musí být nová obsluha na tyto závady upozorněna. 
 
 

4.2.10 PŘEPRAVA ZEMNÍHO STROJE  

   Přeprava včetně montáže a demontáže a dalších pomocných úkonů se musí provádět podle 
pokynů v návodu k obsluze stroje. 

Přeprava po komunikacích (po vlastní ose) 
• Platí vyhláška pro provoz na pozemních komunikacích. 
• Pracovní a další zařízení musí být zajištěno proti samovolnému pohybu v přepravní 

poloze. 
• V kabině stroje, na stroji ani jeho pracovním zařízení nesmí být žádná osoba s výjimkou 

obsluhy, není-li v návodu stanoveno jinak. 
• Zařízení, které nelze zajistit proti samovolnému pohybu v přepravní poloze, musí být 

demontováno a přepravováno zvlášť. 
 

Přeprava na podvalníku nebo na korbě automobilu 
• Pracovník navádějící stroj na dopravní prostředek musí být stále na jednom místě mimo 

stroj i dopravní prostředek, v zorném poli obsluhy a po celou dobu najíždění nebo 
sjíždění stroje navádět obsluhu předepsanými dorozumívacími znameními. 

• Stroj musí být zajištěn stejně jako při odstavení (pracovní zařízení na zemi, zabrzděno, 
zamčeno) 

• Stroj musí být zajištěn proti podélnému posunutí klíny a proti příčnému posunutí 
uvázání. 

• Pracovní zařízení a otoč stroje musí být zajištěny proti samovolnému pohybu. 
• Při sjíždění a najíždění na dopravní prostředek musí být všechny osoby kromě řidiče 

stroje v dostatečné vzdálenosti, aby nemohly být zasaženy při případné nehodě a pádu 
stroje. 

• Vozidla pro přepravu strojů musí být při nakládce a vykládce zabrzděna a mechanicky 
zajištěna proti nežádoucímu pohybu klíny. 
 

Přeprava po železnici 
• Platí ustanovení železničního přepravního řádu. 
• Železnice zodpovídá za stroj od chvíle, kdy jej písemně převzala k přepravě. 

 
 
 



BRNO 2015 

    

72 
 

NÁVRH METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ OBSLUHY ZEMNÍCH STROJŮ V OBLASTI 
BEZPEČNOSTI PRÁCE 

4.2.11 ZÁKLADNÍ ZÁSADY P ŘI KONTAKTU STROJE S  ELEKTRICKÝM VEDENÍM  

   Pokud se stroj dostane do kontaktu s elektrickým napětím, ať již kontaktem s nadzemním 
vedením, elektrickým zařízením nebo porušením kabelu, je nutné si uvědomit několik zásad a 
podle toho jednat: 

• Stroj i posádka jsou nabití tímto napětím, které je strojem sváděno do země. 
• Posádku neohrožuje napětí, ale případný průtok proudu, například když se spojí stroj se 

zemí, dojde ke spojení míst s různým napětím. 
• Pneumatiky stroje se při průchodu proudu zahřívají a po chvíli vzplanou a zapálí celý 

stroj. 

   V souvislosti s těmito zásadami by postup strojníka měl být následující: 

1. Zachovat klid a nezpanikařit. 
2. Pokud je stroj pojízdný, pokusit se přerušit spojení s elektrickým proudem a odjet. 
3. Pokud nelze odjet, snažit se stroj co nejrychleji opustit než dojde k jeho vzplanutí. 
4. Při opouštění stroje se nikdy nedotknout současně země a stroje. Slézt po stroji co 

nejníže, seskočit na zem a již se stroje nedotýkat. 
5. Vzdálit se od stroje tak, aby nemohlo vzniknout tak zvané krokové napětí, to znamená 

malými pomalými krůčky nebo snožným skákáním do vzdálenosti minimálně 20 m. 
6. Zajistit, aby se do okruhu stroje nepřiblížily další osoby. 
7. Co nejrychleji informovat svého nadřízeného, který vyrozumí majitele poškozeného 

zařízení. 
 
 
4.3 PROBLEMATIKA ZABEZPE ČENÍ STAVENIŠT Ě  

    Do této kapitoly jsem shrnul nebezpečí související s prací na staveništi a jeho zabezpečení, 
které nastanou v případě nedodržení bezpečnostních, technologických a pracovních postupů 
všech pracovníků na staveništi. Tyto body je nutné splnit, aby práce na staveništi byla bezpečná 
a kvalitně odvedená. 
 
   Ze všeho nejdříve před zahájením práce by se měl provést kvalitní průzkum staveniště 
(podkapitola 4.3.1). Následovat by mělo vymezení a příprava staveniště, a to v případě jak 
v zastavěném, tak v nezastavěném území (podkapitola 4.3.2). Musí se také vyznačit všechny 
inženýrské sítě (podkapitola 4.3.3) a ochranná pásma (podkapitola 4.3.4). Všechny osoby na 
staveništi by měly být seznámeny s jejími povinnostmi (podkapitola 4.3.5). Poté by se měly 
vyznačit staveništní komunikace pro přesun strojů, osob a materiálu (podkapitola 4.3.6). U 
výkopových prací se provádí zajištění výkopu ve formě oplocení, ohrazení či zakrytí 
(podkapitola 4.3.7). Výkopové práce se provádí mechanicky strojem, tak ručně či kombinovaně 
(podkapitola 4.3.8). Zatěžování okrajů výkopu stroji či automobily je zakázáno ve vzdálenosti 
menší jak 2 m (podkapitola 4.3.9). Zajištění stability stěn výkopů se provádí pažením a 
svahování musí mít sklon, který je schválen projektantem stavby (podkapitola 4.3.10). 
Přerušení stavebních prací se umožňuje, pokud pracovník spatří nebezpečí, které by jej mohlo 
ohrozit, případně ohrozit další osoby v jeho okolí či stavební techniku nebo stavbu (podkapitola 
4.3.11). Obsluha musí být obzvlášť seznámena s technologickým postupem práce při 
stavebních pracích v mimořádných podmínkách (podkapitola 4.3.12). 
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4.3.1 PRŮZKUM STAVENIŠT Ě 

   Musí být řešen v rámci projektu stavby. Projektant musí stanovit třídu hornin a ve spolupráci 
s dodavatelem určit opatření k zajištění bezpečnosti práce. Nevyžaduje se pro zemní práce do 
objemu 100 m3 a hloubky maximálně 2 m a při opravách podzemních vedení. 
   Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ověřit na staveništi inženýrské 
sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výskyt škodlivých látek a ve spolupráci 
s projektantem určit opatření k zajištění bezpečnosti. 
 
 
4.3.2 VYMEZENÍ A P ŘÍPRAVA STAVENIŠT Ě 

V zastavěném území 
 

1. Dvoutyčové zábradlí do výšky 1,1 m pro liniové stavby a krátkodobé práce. 
2. Souvislé oplocení do výšky 1,8 m pro liniové stavby a krátkodobé práce. 
3. Na veřejných komunikacích, kde nelze zajistit ochrana podle bodu 1 nebo 2, musí být 

zajištěna ochrana osob jiným způsobem, např. řízením provozu, nebo střežením. 
4. Ohrazení nebo oplocení, které zasahuje do veřejných komunikací, musí být opatřeno 

dopravní značkou a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem 
v čele překážky z boku po 50 m. 

 
Mimo zastavěné území 

1. Pokud sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m, platí stejná opatření jako 
v zastavěném území. 

2. V ostatních případech stačí s majitelem nebo uživatelem pozemku dohodnout, jak bude 
v obvodu stavby upozorněno na nebezpečí. 
 

4.3.3 VYZNA ČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

   Projekt stavby musí obsahovat vyznačení všech inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí, 
na povrchu a nad zemí. Vyznačení musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska 
směrového i hloubkového uložení. 
 
   Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme 
vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek.  
 
   Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vyznačení 
inženýrských sítí a jiných překážek přímo na terénu. Pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět, musí být seznámeni s druhem, trasami a hloubkou inženýrských sítí a s jejich 
ochrannými pásmy. Platí i pro trasy v blízkosti staveniště, které by mohly být pracemi narušeny. 
 
 
4.3.4 OCHRANNÁ PÁSMA  

   Veškerá rozvodná zařízení elektroenergetická, plynárenská, teplárenská, vodovodní, včetně 
přípojek a technologických objektů, dále pak ropovody, dálková potrubí, telekomunikační 
vedení, silnice a dráhy, jsou chráněny tzv. ochrannými pásmy.  
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   Ochranná pásma jsou místa a prostory v těsné blízkosti těchto zařízení, kde jsou zakázané 
veškeré činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost nebo bezpečnost jejich provozu. Ve 
vztahu k zemním strojům je zde zakázáno provádět jakékoliv stavební práce, včetně vrtání 
sond, provádět skládky materiálu, odstavovat stroje a přejíždět podzemní kabely stroji nad 6 
tun. V případě potřeby práce v ochranném pásmu nějakého zařízení je nutný souhlas majitele 
tohoto zařízení. Bez tohoto souhlasu je možné ochranným pásmem prakticky pouze projet. 
Ochranná pásma nejsou omezena do hloubky ani do výšky. 

 

ELEKTROENERGETIKA DLE ZÁKONA Č. 458/2000 SB., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O 

VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V  ENERGETICKÝCH ODV ĚTVÍCH  

    § 46 
 

Ochranná pásma 
 

Tab. 16 ochranná pásma elektrických děl – venkovní vedení 
Ochranná pásma elektrických děl – venkovní vedení 

Druh  
napětí 

Velikost 
napětí 

 
 

Nejmenší 
bezpečná 

vzdálenost 

Ochranné pásmo pro vodiče: 
 

Bez izolace 

 

 

Základní 
izolace 

 

Závěsné 
vedení 

nn  Do 1 kV 71 cm - - - 

vn 1-35 kV 142 cm 7 m 2 m 1 m 

vvn 35-110 kV 210 cm 12 m - - 

vvn 110-220 kV 420 cm 15 m - - 

vvn 220-400 kV 510 cm 20 m - - 

vvn nad 400 kV 510 cm 30 m - - 

Vysvětlivky k tabulce: nn= nízké napětí do 1 kV 
                                     vn= vysoké napětí 1-35 kV 
                                     vvn= vysoké napětí nad 35 kV 
 
 
 
Bezpečná vzdálenost: vztahuje se ke každému samostatně a odpovídá kružnici opsané kolem 
vodiče ve vzdálenosti dle tabulky. Při zapnutém vedení se osoby ani stroje nesmí nikdy přiblížit 
k vodiči blíže, než činí bezpečná vzdálenost, a to ani při průjezdu stroje ochranným pásmem 
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Obr. 24 ochranné pásmo elektrického vedení [1] 

Kabelové vedení: 

Do 110 kV, ochranné pásmo 1 m                                                                                                                          
Nad 110 kV, ochranné pásmo 3 m 
 
Měřeno od osy kabelu, při více kabelech vedle sebe od osy krajního kabelu. Přejíždět kabely 
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun není v ochranném pásmu dovoleno. U zařízení 
vlastní telekomunikační sítě držitele licence je ochranné pásmo 1 m. 

1. Trafostanice venkovní a v budovách nad 52 kV:    20 m 
2. Stožárové trafostanice 1-52 kV:                               7 m 
3. Kompaktní a zděné stanice 1-52 kV:                        2 m 
4. Vestavěné stanice:                                                     1 m 

 
U zděných trafostanic se ochranné pásmo měří od oplocení, pokud není oploceno, od stěn 
budovy. 
 
 

PLYNÁRENSTVÍ DLE ZÁKONA Č. 458/2000 SB., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O VÝKONU 

STÁTNÍ SPRÁVY V  ENERGETICKÝCH ODV ĚTVÍCH  

§ 68 
 

 Ochranná pásma 
Měřeno od obrysu potrubí. 

1. Plynovody a přípojky do průměru 200 mm včetně:                 4 m  
2. Plynovody a přípojky od 200 do 500 mm včetně:                    4 m 
3. Plynovody a přípojky nad 500 mm:                                          4 m  
4. Nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v obci:             1 m   

 
Měřeno od půdorysu objektu. 

5. U technologických objektů:                                                       4 m 
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Obr. 25 ochranné pásmo potrubí [1] 
 
 

TEPLÁRENSTVÍ DLE ZÁKONA Č. 458/2000 SB., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O 

VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V  ENERGETICKÝCH ODV ĚTVÍCH  

                                                             § 87 
 

Ochranná pásma 
Měří se od obrysu potrubí nebo půdorysu objektu. Při průchodu potrubí budovami se ochranné 
pásmo nevymezuje. 

1. Rozvod tepla:                2,5 m 
2. Výměníková stanice:    2,5 m 

 

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘÁDŮ A KANALIZA ČNÍCH STOK  

DLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VE ŘEJNOU POTŘEBU 

 
§ 23 

Pokud vodohospodářský orgán nestanoví jinak. Měření se provádí od obrysu potrubí nebo 
půdorysu objektu, tak jako u plynovodů a teplovodů. Ochranná pásma jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

1. Vodovodní řády a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně:    1,5 m 
2. Vodovodní řády a kanalizační stoky nad průměr 500 mm:                2,5 m 
3. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene 1. nebo 2. od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
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OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKA ČNÍCH VEDENÍ DLE ZÁKONA Č. 127/2005 SB., O 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH  

 
§ 102 

Měří se od osy krajního kabele. Ochranné pásmo chránící podzemní dálkový kabel včetně 
zařízení, jež jsou jeho součástí, probíhá v celé délce kabelové trasy a je široké:                1,5 m 
 
 

OCHRANNÁ PÁSMA SILNIC DLE ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

 
§ 30 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

1. Dálnice a rychlostní komunikace:         100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu 
2. Silnice I. třídy:                                       50 m od osy vozovky 
3. Silnice II. třídy a místní komunikace, 

pokud je budována jako rychlostní:       25 m od osy vozovky 
4. Silnice III. třídy:                                     20 m od osy vozovky 
5. Místní komunikace I. a II. třídy:            15 m od osy vozovky 

 
 
 
 
 

OCHRANNÁ PÁSMA SILNIC DLE ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH  

 
§ 30 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou: 

1. Celostátní a regionální dráhy: 
                       60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu 

2. Celostátní dráhy nad 160 km/h:             
                      100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy 

3. Vlečky a rychlodráhy:    30 m od osy krajní koleje 
4. Lanové dráhy:                 10 m od nosného lana 

Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny 
nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 
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OCHRANNÁ PÁSMO DÁLKOVÝCH POTRUBÍ DLE NORMY ČSN-EN 83 0916 

Ochranné pásmo dálkovodů je měřeno na každou stranu od osy potrubí a je široké:   3 m 
Jakékoliv práce v ochranném pásmu dálkovodu se mohou provádět pouze s vědomím 
provozovatele dálkovodu. 
 
 
4.3.5 POVINNOSTI PRACOVNÍK Ů 

   Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 
• Používat pouze stroje, nářadí a zařízení, které jim bylo pro jejich práci určeno. 
• Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné upozornění a signály. 
• Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka. 
• Dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pravidla, pokyny a návody. 

 
 
4.3.6 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE  

   Všechny překážky vyšší než 0,1 m, kudy přecházejí lidé nebo jezdí vozidla, musí být opatřeny 
přechody a přejezdy o odpovídající únosnosti. 
   Pevné překážky a podjezdy, které mají světlou výšku nižší než 4,3 m, musí být označeny 
dopravní značkou. Pokud výška stroje nebo vozidla včetně nákladu není o 0,3 m nižší, než je 
uvedeno na značce, nesmí pod překážku vjet. Platí i na veřejných komunikacích. 
 
 
4.3.7 ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ  

   Všechny otvory a jámy na pracovištích, na veřejných prostranstvích, v uzavřených objektech, 
v obydleném území, musí být ohrazeny nebo zakryty. 
 
Provedení ohrazení či zakrytí: 
 

1. Jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hrany výkopu. 
2. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby nešlo při běžném provozu 

odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému 
provozu. 

3. Materiál z výkopu v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m ve vzdálenosti minimálně   
1,5 m od hrany výkopu. 

4. Nápadná překážka (např. naskládaný materiál) do výše nejméně 0,6 m ve vzdálenosti 
minimálně 1,5 m od hrany výkopu. 

 
 
4.3.8 VÝKOPOVÉ PRÁCE  

• O použití strojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel 
stavebních prací po dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně provede nezbytná 
opatření pro zajištění bezpečnosti práce. 
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• Souběžné strojní a ruční výkopové práce jsou povoleny pouze v případě, že se 
pracovníci nedostanou do nebezpečného dosahu stroje a strojník má dostatečný výhled 
na všechna místa ohroženého prostoru. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce ihned 
zastaveny až do doby, kdy se tyto předměty odstraní.  

• Osamocený pracovník nesmí provádět výkopy od hloubky 1,3 m na odlehlých 
pracovištích. 
 

 
4.3.9 ZATĚŽOVÁNÍ OKRAJ Ů VÝKOPU  

   Provozem stavebních strojů a automobilů podél výkopu se nesmí zatěžovat prostor tzv. 
smykového klínu. To je prostor, který určuje projektant stavby a závisí na druhu zeminy, 
hloubce výkopu a přírodních podmínkách. Stroje se mohou pohybovat až za touto hranicí, 
nejméně však 2 m od okraje výkopu. 
   Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V tomto 
prostoru se nesmí pohybovat, nesmí se vykopávat zemina ani skládat materiál.  
 

Obr. 26 zatěžování okrajů výkopů [1] 

 

 
4.3.10 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ST ĚN VÝKOPŮ A SVAHOVÁNÍ  

• Sklony svahů výkopů určuje projektant, při změně podmínek upřesňuje pracovník 
odpovědný za provádění zemních prací po dohodě s projektantem.  

• Podkopávání svahů je zakázáno. 
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy hrozí ohrožení stability svahu, se 

pracovníci nesmějí pohybovat pod svahem ani na svahu. 
• Svislé stěny ručních výkopů musí být paženy v zastavěném území od hloubky 1,3 m, 

v nezastavěném území od 1,5 m. 
• Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 

vybočení a rozpojení. 
• Při práci v sypkých materiálech, které mohou tvořit převisy, nesmí být výška těžené 

stěny vyšší než 9/10 maximálního dosahu stroje. 
• Při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 

opatření proti uklouznutí pracovníku nebo sesunutí materiálu. 
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4.3.11 PŘERUŠENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  

   Pokud pracovník spatří nebezpečí, které by jej mohlo ohrozit, případně ohrožuje další osoby 
v jeho okolí, stavební techniku nebo stavbu, je povinen (pokud sám nebezpečí nemůže 
odstranit), přerušit práci, oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti varovat 
každého, koho toto nebezpečí nějak ohrožuje. Mezi důvody pro přerušení práce patří zhoršené 
povětrnostní podmínky a řádění živlů (sesuvy půdy, povodně apod.), zhoršení technologického 
stavu strojů (poruchy), nálezy munice, nálezy kosterních pozůstatků, případně archeologické 
nálezy. 
 
4.3.12 STAVEBNÍ PRÁCE V  MIMO ŘÁDNÝCH PODMÍNKÁCH  

   Jsou to práce za provozu, za ztížených podmínek, v nebezpečném prostoru a prostředí. 
Většinou se sem zahrnují práce v ochranných pásmech, na extrémních sklonech a tam, kde 
nelze vyloučit pohyb osob a vozidel v nebezpečném dosahu stroje. 
 
   V takovém případě musí dodavatel stavebních prací (popř. ve spolupráci s projektantem) určit 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a sestavit technologický postup. Strojník musí 
být s tímto technologickým postupem prokazatelně seznámen. V mimořádných podmínkách a 
při výkopových pracích od 1,3 m nesmí strojník pracovat osamoceně. Pokud zde nejsou žádní 
další pracovníci, musí mít spojení alespoň vysílačkou nebo mobilem, popřípadě nakládat 
vozidla, která přijíždí, v pravidelných intervalech. 
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ZÁVĚR 
   V mé bakalářské práci jsem se zabýval problematikou bezpečnosti provozu a práce se 
stavebními stroji. Má bakalářská práce byla rozdělena na čtyři hlavní kapitoly.    
   
   V první kapitole jsem se zabýval problémem minimálních požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi dle sbírky zákonů č. 591/2006. Tu jsem rozdělil na tři 
podkapitoly, a to na obecné požadavky, minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi a na požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy.  
 
   Ve druhé kapitole jsem řešil problém provozu zemních strojů z hlediska technických norem 
ČSN EN 474-1-12+A1 Stroje pro zemní práce – Bezpečnost. Těchto technických norem je 
dvanáct. V první obecné části jsou popisována různá nebezpečí, nebezpečné události a situace 
pro zemní stroje nacházející se v částech 2-12. Jsou zde uvedena nebezpečí spojena 
s pohyblivými i nepohyblivými částmi stroje a také s obsluhou konkrétního zemního stroje. 
Každá kategorie má své specifika z hlediska konstrukce, ale hodně věcí se opakuje u všech 
stavebních strojů. Jsou to nebezpečí spojená s podvozkem (pásem nebo kolem), s pracovním 
zařízením (lopatou, rypadlem, radlicí, demoličním zařízením či paletizačními vidlemi), 
pohyblivými částmi stroje (hydraulickým zařízením či ramenem apod.). Nebezpečí spojená 
s obsluhou konkrétního zemního stroje, jako jsou nebezpečí na stanovišti strojníka (přesun a 
pohyb po stroji, kam strojník smí a nesmí).  
 
   Ve třetí kapitole jsem provedl analýzu rizik pro zemní stroje. Zajímal jsem se různými 
nebezpečími možnými pro všechny stavební stroje. Zajímal jsem se, kdo a čím je ohrožen a jak 
je možné minimalizovat, případně úplně předejít danému nebezpečí. 
 
   Ve čtvrté kapitole jsem sestavil vlastní návrh metodické příručky pro vzdělávání obsluhy 
stavebních strojů v oblasti bezpečnosti práce. Zde jsem obsáhl to nejdůležitější a nejzajímavější 
z předešlých kapitol, aby to bylo uchopitelné a pochopitelné pro vzdělávání obsluh zemních 
strojů. Metodickou příručku jsem rozdělil na tři nejdůležitější body. A to nebezpečí související 
s obsluhou zemních strojů, dále pak související s prací strojníka stavebního stroje a na 
nebezpečí související s prací na staveništi. 
 
   V závěru bych chtěl shrnout to nejzásadnější, co je výstupem a výsledkem mé bakalářské 
práce. Hlavními třemi oblastmi, kterými jsem se zabýval, bylo detailní seznámení 
s problematikou bezpečnosti práce a provozu stavebních strojů, sestrojení metodické příručky 
pro vzdělávání obsluhy zemních strojů a možnostmi dalšího využití mé bakalářské práce pro 
studenty jako doplnění informací a vzdělání v navazujícím studijním programu magisterského 
studia předmětu Bezpečnost práce se zemními stroji v ústavu Automobilního a dopravního 
inženýrství. 
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