
Komunikace, žebříky, jeřáby, plošiny, 
manipulace s materiálem – vrátky

obr. č. 1

obr. č. 2

Je nezbytné po celou dobu výstavby účinně udržovat bezpečný stav komunikací na staveništi 
a všechny otvory a jámy musí být zakryty nebo ohrazeny.

Dřevěné žebříky sbíjené s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic se mohou používat 
jen pro výstup a sestup mezi podlahami lešení a musí být technicky dokumentované typovým 

výkresem a výpočtem.

• Komunikace
Staveniště často narušuje a ovlivňuje dosavadní 

komunikace a je nezbytné při vymezování staveniště 
přihlížet k přilehlým prostorám a komunikacím tak, 
aby byly co nejméně narušeny, a zejména vytvořit 
náhradní chodníky a komunikace, které je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit. V mnoha případech se provádí 
stavební činnost za provozu, a tím nastávají mimořádné 
podmínky při provádění stavebních prací.  Pro tento 
případ musí být už v projektu stavby stanoveny zásady 
technických, organizačních a případně dalších opatření 
k zajištění bezpečnosti práce, které by nahradily 
souvislé oplocení zajišťující ochranu stavby, zařízení 
a osob. Příklad stavby nad veřejnou komunikací 
v provozu bez ochrany stavby a bez stanovených 
opatření v projektu stavby je uveden na obrázku č. 1.

• Žebříky
Žebříky jsou z pohledu předpisů také komunikací, 

ale vertikální, a nelze je považovat za běžné pracoviště. 
Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce. Při práci na žebříku musí být pracovník 
otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost 
přidržet se jej oběma rukama. Na žebříku se nesmí 
provádět práce, při nichž se používá pneumatických 
nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných 
podobných nebezpečných nástrojů. Používat např. 
obouruční rozbrušovačku ve výši nad hlavou na žebříku 
je porušováním předpisů. Žebříky používané pro výstup 
musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. Přesah mohou 
nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce 
nahrazující madla. Na obrázku je příklad chybějícího 
přesahu žebříku a absence madel (obr. č. 2). 



• Jeřáby
Práce s jeřáby je náročná na výběr správných technických prostředků a na organizaci 

práce. Proto je požadováno zpracování systému bezpečné práce pro práce s jeřáby, ve kterém 
je písemně proveden výběr prostředků a jsou stanoveny odpovědnosti jednotlivých osob. 
Tento pracovní postup je pokynem k provedení práce a musí o něm být v souladu s požadavky 
zákoníku práce vedena zaměstnavatelem dokumentace. Zejména je nezbytné zajistit 
bezpečnost osob v blízkosti pohybu břemene a zejména při jeho zavěšování a odpojování.

• Odebírání materiálu 
Materiál, který je potřebný odebrat ze staveniště na níže položená pracoviště, komunikace 

a podobné plochy, je dovoleno i shazovat jen za dodržení pevně stanovených předpokladů. 
Takovým předpokladem je zabezpečení místa dopadu proti vstupu osob ohrazením, vyloučením 
provozu nebo střežením a současně ochrana okolí proti případnému odrazu nebo rozstřiku. 
Druhou možností je shazování materiálu uzavřeným shozem až do místa uložení. Je nebezpečné, 
a proto zakázané shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jako jsou plechy, krytina, desky, části lešení nebo předměty, které by mohly pracovníka 
strhnout z výšky.

• Vrátky
Doprava vrátky na staveništi je nejběžnější dopravou materiálu do výšky. Pro zajištění 

bezpečnosti obsluhy je třeba volit vzdálenost od ohrožení břemenem, tj. od svislice 
dopravovaného břemene, ve vzdálenosti 3 až 5 m. Důležité je ukotvení vrátku nebo jeho 
dvojnásobné zatížení vzhledem k nosnosti. Pro obsluhu je důležité viditelně vyznačit největší 
nosnost vrátku a největší hmotnost dopravovaného břemene. Nezbytností je vybavit 
a seřídit koncový vypínač elektrického proudu. Obsluha vrátku musí vidět na všechna 
vykládací a nakládací místa nebo musí být dorozumívání zajištěno signalizačním zařízením. 
V místě manipulace s materiálem ve výšce musí být pracovníci chráněni proti pádu alespoň 
jednotyčovým zábradlím. Nosná konstrukce kladky včetně závěsu musí být technicky 
dokumentována včetně statického posouzení. Její pevnost a stabilita musí být zajištěna kotvením 
nebo protizávažím. Před uvedením vrátku do provozu musí být provedeno jeho písemné převzetí 
se zápisem do stavebního deníku nebo jiného dokladu. Na bubnu vrátku musí při přepravě 
břemene zůstat nejméně 3 závity lana. 

 Při provozu vrátku je zakázáno zvedat břemena o hmotnosti převyšující nosnost vrátku, 
dopravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud  nejsou provedena vhodná 
bezpečnostní opatření, zvedat břemena šikmým tahem, opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li 
ponecháno břemeno  zavěšené na háku, zavěšovat břemeno na špičku háku, zdržovat se 
pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné  blízkosti, usměrňovat rukama nebo nohama 
navíjení lana na buben vrátku, pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo  
uzel a dojde-li k vysmeknutí lana z drážky kladky, dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí 
poškození nosného lana  nebo zdvihacích prostředků (namáháním přes ostré hrany apod.), 
způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, zvedat břemena zasypaná, přimrzlá nebo 
přilnutá, provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost. Je zakázáno vrátkem 
zvedat plošinu vedenou pomocí vodítek. Jednou za čtrnáct dní musí být prokazatelně provedena 
odborná prohlídka vrátku, lana a úvazku určeným pracovníkem. Rozsah této prohlídky stanoví 
návod k obsluze (pokyny). 


