
Dodavatelská dokumentace pro práce ve výšce 

Příprava staveb
Souhrn všech dokladů potřebných k bezpečnému provedení stavby tvoří obsah tzv. dodavatelské 

dokumentace. Požadavek na její zpracování dodavatelem (zhotovitelem) stavebních prací je daný 
vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324//1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při staveb-
ních pracích. V rámci dodavatelské dokumentace musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmín-
ky k zajištění stavby nejen z hlediska technického, ale i z hlediska bezpečnosti práce.

V praxi to znamená, že zpracovaná projektová dokumentace musí být doplněna před zahájením 
stavby o konkrétní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které vycházejí 
ze specifických podmínek stavby. Jedná se zejména o stanovení bezpečného technologického 
popř. pracovního postupu, který musí být po dobu provádění stavebních prací na stavbě a s nímž 
musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci v rozsahu, který se jich týká.

Technologický postup pro práce ve výšce
Při zpracování technologického postupu klademe důraz na jeho jednoduchost a srozumitelnost.

Podklady, z nichž vycházíme při zpracování technologického postupu zpracovávaného v rámci 
dodavatelské dokumentace, jsou např.: 

• projektová dokumentace,
• požadavky legislativních předpisů týkající se nejen provádění stavebních prací, 
 ale i zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků,
• uzavřené obchodní smlouvy,
• typový technologický popř. pracovní postup stanovený výrobcem,
• místní podmínky stavby,
• hodnocení rizik,
• návody k obsluze technických strojů a zařízení, které budou pro práci ve výšce použity, 
• vlastní odborné znalosti a zkušenosti.

 Požadavky na obsah technologického postupu jsou stanoveny v § 4 odst. 3 vyhlášky 
 č. 324/1990 Sb.

Technologický postup musí stanovit:

a) Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací  
 Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací je třeba stanovit individuálně pro 
 každou stavbu s ohledem na činnost vlastní i  činnost dalších dodavatelů. 
 Jednotlivé činnosti a práce musí být organizovány a prováděny tak, aby byli současně 
 chráněni pracovníci všech dodavatelů, kteří na stavbě pracují .  
 V případě provádění prací nad sebou musí být uveden způsob zajištění bezpečnosti 
 pracovníků na nižších pracovních úrovních.



b) Pracovní postup pro danou činnost
V případě, že je k dispozici typový pracovní postup zpracovaný výrobcem (např. pokládka 
střešní krytiny, montáž střešních oken apod.), doplní se o požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce. Vychází se při tom vždy z místních podmínek stavby. Není-li  pracovní postup od výrobce 
k dispozici, stanoví ho dodavatel sám. Vždy je nutné stanovit způsob ochrany pracovníků proti 
pádu z výšky. Musíme určit, zda bude použito kolektivní zajištění (např. lešení) nebo zajištění 
osobní (OOPP). Je třeba dbát zejména na to, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími mate-
riály, byli chráněni proti pádu či zřícení, nebyli ohroženi dopravou na pracovištích a nepracovali 
osamoceně na pracovištích se zvýšeným rizikem. Jestliže se k ochraně pracovníků proti pádu 
z výšky určí použití osobních ochranných pracovních prostředků, stanoví se v pracovním po-
stupu kromě vhodně zvolených osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) též místo 
jejich ukotvení.

c) Použití strojů a zařízení, které se budou na stavbě používat
Seznam strojů a zařízení, které se budou na stavbě používat, je důležité uvést z důvodu stanovení 
podmínek pro jejich práci na stavbě, a to zejména z hlediska požadavků na energie, prostor 
a obsluhu.

d) Způsob dopravy materiálu a osob na pracoviště ve výšce
Určují se způsoby svislé i vodorovné dopravy včetně komunikací a skladovacích ploch, při de-
molicích i způsob zajištění shozu bouraného materiálu.

e) Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
Při výběru pomocných stavebních konstrukcí se vychází zejména z funkčních požadavků na 
konstrukci, z požadavků na komunální bezpečnost a bezpečnost pracovníků. Určuje se, zda 
bude použito např. lešení řadové, prostorové, pojízdné, kozové, podpěrné. Stanoví se, zda bude 
použito lešení lehké s normovou hodnotou rovnoměrného plošného nahodilého zatížení podlah 
do 2 kN.m-2  nebo lešení těžké s normovou hodnotou rovnoměrného plošného nahodilého zatí-
žení podlah nad 2 kN.m-2. Každé lešení musí být technicky dokumentováno. 

f) Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí
Důležité je stanovit:
• způsob bezpečného zajištění prostorů, nad kterými se bude pracovat, aby nedošlo 
 k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob,
• bezpečné přístupové cesty na pracoviště ve výšce,
• vybavení pracovníků příslušnými OOPP dle seznamu zpracovaného na základě zhodnocení 
 rizik pro danou činnost,
• na plochách se sklonem větším než 10° nutnost použití kolektivního zajištění i podél hrany 
 pádu ve směru sklonu,
• opatření proti pádu materiálu a předmětů,
• opatření proti propadnutí konstrukcí.

g) Opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje
Stanoví se opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob na pracoviště, např.: 
• uzamknutí staveniště, pracoviště,
• střežení staveniště, pracoviště,
• zajištění žebříků v nižších patrech lešení.

h)  Opatření při pracích za mimořádných podmínek
Za mimořádné podmínky se považuje práce za provozu, práce v nebezpečném prostředí 
a v nebezpečném prostoru a práce za ztížených pracovních podmínek.


