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Disclaimer: 
This document has been translated and adapted, with permission, from an original published by 
the Health and Safety Executive of Great Britain and available from 
http://www.hse.gov.uk/pubns/cis37.pdf or HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 
2WA. Tel: 01787 881165 Fax: 01787 313995, web: www.hsebooks.co.uk. Please also cite the 
original document when referring to this translation. Care has been taken to adapt the original 
document to the current situation in the Czech Republic, i.e. the relevant national legislation, 
standards and norms. The authors of the original publication and of this translation shall not be 
liable for damages or other claims and demands arising out of the use of the information 
contained herein. 
 
Tento dokument byl na základě souhlasu přeložen a upraven z původního dokumentu Health and 
Safety Executive dostupného na http://www.hse.gov.uk/pubns/cis37.pdf nebo na poštovní adrese 
HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA. Tel: 01787 881165 Fax: 01787 313995, 
web: www.hsebooks.co.uk. Při odkazu na tento překlad citujte, prosím, i původní dokument. Při 
překladu byl původní dokument upraven na současnou situaci v České republice, tj. na relevantní 
zákony, standardy a normy. Autoři původní publikace a tohoto překladu nebudou zodpovídat za 
škody nebo jiné nároky a požadavky vzniklé použitím informací v něm obsažených 
 
Úvod  
 
Bezpečnou manipulací se stavebními prvky, za které se podkládají všechny zdicí materiály a prvky včetně 
prvků zhotovených z hlíny, betonu, kamene nebo jakéhokoliv podobného umělého či přírodního materiálu, 
se zabývají především následující předpisy: vyhláška č. 324/1990 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce 
a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a nařízení 
vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
 
Manipulace s těžkými prvky může způsobit celou řadu zranění, včetně těžkých, u kterých se poškození 
zhoršuje postupně a dlouhodobě.  
 
Nebezpečí poranění by má snížit vhodný návrh zdiva, podmínky staveniště a organizace práce.  
 
Doporučení pro danou oblast a pomoc projektantům, dodavatelům staveb, stavbyvedoucím a 
pracovníkům, kteří se stavebními prvky manipulují, poskytují vyhláška č. 324/1990 Sb., Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
 
Stanovení rizika  
1 Minimalizace rizika poranění lze dosáhnout: 
(a) stanovením všech možných rizik;   
(b) odhadnutím hlavních rizik; a  
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(c) vhodným bezpečnostním opatřením pro zabránění nebo snížení rizik uplatněním bezpečného 
technologického postupu. 
 
2 Hlavními riziky jsou:  
(a) těžká břemena a vadné držení těla: nadměrné namáhání způsobuje poškození svalů a šlach zvláště  
     tam, kde manipulace vyžaduje ohýbání, kroucení nebo jiné namáhavé pozice; 
(b) uklouznutí, zakopnutí a pády: zahrnují poranění způsobená ‘upuštěním prvku´; 
(c) ostré okraje: pořezání a odřeniny pokožky; 
(d) poškození pokožky: dermatitida, popáleniny a obdobná poranění způsobená kontaktem s maltou (viz  
     Stavební informační list č. 26 Cement).  
 
3 Při manipulaci s prvkem je nebezpečí poranění úměrné hmotnosti prvku – těžší prvek zvyšuje riziko 
poranění.  
 
4 S přihlédnutím ke znaleckému posudku a řadě stížností na manipulaci s těžkými prvky vyvodila 
organizace CONIAC závěr, že riziko poranění je vysoké, manipuluje-li pracovník s prvky těžšími než 20 kg 
(44 liber) manuálně a sám. V rámci ČR je celý problém popsán v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a 
nařízení vlády č. 523/2002 Sb.: hodnota 20 kg v rámci ČR je stanovena pro ženy, u mužů platí  50 
kg, přičemž je brán v úvahu celosměnový energetický výdej.  
 
 
5  Manipuluje-li jedna osoba s prvky o menší hmotnosti, doporučuje se, aby tyto byly řádně označeny. 
 
 
6 Při manipulaci s prvky i o menší hmotnosti hrozí rovněž nebezpečí poranění, proto se musí přijmout 
vhodná opatření k minimalizaci rizik na přijatelnou míru.   
 
 
Opatření  
7 Projektanti a dodavatelé stavby se při projektu a v dané fázi výstavby musí řídit hmotností prvků 
uvedenou v předpisech. Kde se nelze vyhnout manipulaci s prvky těžšími, než je povoleno pro jednu 
osobu, musí být zajištěna mechanizace nebo manipulace dvěma osobami. 
 
8 Projektanti a dodavatelé stavby se musí řídit uvedenými předpisy a musí zajistit, aby opatření byla 
respektována při plánování činností a při bezpečném návrhu technologických postupů. Dodavatelé musí 
také poskytovat instrukce a vykonávat dohled nad zabezpečením pracovníků při dodržování 
předepsaných postupů a způsobů práce. 
 
 
Povinnosti  
Práce se stavebními prvky musí být prováděna následovně:   
• Prvky ukládat na sebe poblíž místa, kde budou zabudovány. 
• Prvky skladovat na pevném podkladu, a kde je to možné vyloučit dvojí překládku.  
• Minimalizovat ruční manipulaci s prvky s maximálním využitím mechanizace při všech operacích, tj. 

využívat jeřáby, vysokozdvižné vozíky s paletami, vozíky s teleskopickou manipulací (Poznámka: 
Zajistit, aby plocha stavebního lešení byla dostatečně dimenzována pro dočasné zatížení stavebními 
prvky.). 

• Vždy používat mechanizaci nebo obsluhu dvou osob pro manipulaci s prvky o hmotnosti větší než 50 
kg.  

• Uspořádat práci tak, aby prvky byly vždy v dosahu. Zpřístupnit všechny strany skládky prvků a umožnit 
odběr nejbližších prvků. 

• Uspořádat práci tak, aby pracovníci nemuseli při manipulaci s prvky vykonávat nepřiměřené pohyby, 
jako  natahovaní nebo otáčení. 

• Zabezpečit možnost dobrého uchopení prvků a bezpečného pohybu v pracovním prostoru při 
manipulaci s nimi. 



 
Práci uspořádat tak, aby prvky byly zvedány maximálně do výše ramen. Je-li nutné zvedat prvky výše, 
postaví se například lešení. (Poznámka: Je-li snížena účinná výška ochranného zábradlí, je nezbytné 
provést další ochranu proti pádu.) Zvláštní pozornost je třeba věnovat vyššímu riziku při kladení prvků v 
případě, kdy prostor nad hlavou je omezen,  pod podhledem nebo pod úrovní pracovní plošiny.     
 
 
Pracovní prostředí  
Dříve než budou prvky dopraveny na staveniště, je třeba provést úpravu komunikací a zpevnění míst pro 
skládku. V prostorech, kde se s prvky manipuluje, je třeba stavební plochu zbavit překážek nebo 
předmětů s nebezpečím zakopnutí, jakými jsou odhozené obaly nebo vázací materiály. Nerovný, kluzký 
nebo nestabilní terén zvětšuje nebezpečí poranění. Prvky musí být chráněny před vlivy počasí, čímž se 
zabrání jejich navlhnutí, a tedy zvýšení hmotnosti.  
 
 
 
Školení  
Pracovníci musí být vyškoleni pro způsob práce a technologické postupy používané na staveništi, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce při ruční manipulaci s prvky. Vhodné školení je také nezbytné pro 
projektanty, stavitele a dodavatele staveb. 
 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky  
Při manipulaci s prvky postačí běžné ochranné prostředky používané na staveništi. Musí být poskytnuty 
zaměstnavatelem a používány pracovníky: jedná se především o ochranné přilby, bezpečnostní obuv 
s ochrannými špičkami a vhodné rukavice. 
 
 
Kotvy  
Má-li objekt dvouvrstvý obvodový plášť, může při zdění dojít k těžkému ublížení na zdraví kontaktem osob  
s ocelovými kotvami s ostrými hranami. Odhalené ostré hrany kotev musí být zakryty nebo se musí použít 
bezpečnějších typů. 
 
 
 
Reference a další informace 
 
Tento leták obsahuje poznámky o dobré praxi, které jsou nepovinné, avšak můžete v nich nalézt užitečné 
a potřebné informace. 
 

1 vyhláška č. 324/1990 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  

 
2 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
 

3 vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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