
Zajištění prostoru pod místem práce a zajištění otvorů a jam

Ohrožený prostor při práci 
ve výšce je: 

 3 – 10 m = 1,5  m

 10 – 20 m = 2,0  m

 20 – 30 m = 2,5  m

  > 30 m = 1/10  výšky 

- Při sklonu nad 25o se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m;
- v místě dopravy materiálu pomocí kladek se rozšiřuje pásmo o 1 m na všechny strany profilu.

Za bezpečné zajištění lze považovat:

- vyloučení provozu nebo střežení prostoru určeným pracovníkem po celou dobu ohrožení;
- použití ochranné nebo záchytné konstrukce v úrovni práce ve výšce;
- ohrazení výšky 1,1 m dvoutyčovým zábradlím, s výjimkou jednoduchých prací, které nepřesáhnou jednu 

pracovní směnu, kdy postačí zajištění formou zábrany.

Zábrana: umělá nebo přírodní překážka vymezující nebo dělící prostor určený pro pohyb osob, popř. 
vozidel, nebo tomuto pohybu nežádoucím směrem zabraňující, a to z bezpečnostních nebo provozních 
důvodů, přičemž nemusí splňovat požadavky na zatížení jako ochranná konstrukce. Tyto zábrany nejsou 
určeny k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené úrovně (jednotyčové ohrazení, zemní val, 
složený materiál, lano, výstražná páska).

Materiál, nářadí a pomůcky při práci ve výšce musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, 
aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po 
jejím dokončení. 



Zajištění proti pádu od výšky 1,5 m se nepožaduje, jestliže: 

– o včetně 

Zajištění proti pádu od výšky 1,5 m se 
požaduje, jestliže jsou pracovníci ohroženi 
pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo 
sesutím.

Zajištění proti pádu se požaduje nezávisle od 
výšky na všech pracovištích a komunikacích 
nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí 
nebezpečí poškození zdraví.

Na plochách se sklonem nad 10o musí být 
kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru 
sklonu.

Současně s postupem prací do výšky se musí 
ihned zakrývat všechny otvory a prohlubně 
půdorysného rozměru kratší strany nebo 
průměru nad 0,25 m, především poklopy nebo 
jinou vhodnou ochrannou konstrukcí.


