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Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem  
při provádění zemních prací 

 
 
 
Zemní práce patří mezi ty stavební práce, kde případné úrazy končí velmi často vážným 
poškozením zdraví nebo smrtí. Tlak zeminy na tělo je tak velký, že dochází ke stlačení tepen a žil 
v těle a i když je vyproštěný člověk relativně nezraněn, může dojít k uvolnění krevní nebo tukové 
sraženiny s pozdějšími následky (embolii). Vzhledem k tomu, že zemina je značně nesourodá a 
nelze stanovovat přesné  požadavky na její zajištění předem, je velký důraz kladen na odborné 
znalosti a zkušenosti pracovníka, který zemní stavební práce řídí. Bezpečné provedení zemních 
prací může významně ovlivnit kvalitně zpracovaná projektová dokumentace. 
 
 
Přípravné práce 
 

 projektová dokumentace musí 
obsahovat průzkum geologických a 
hydrogeologických podmínek, 
stanovit fyzikálně mechanické 
vlastnosti zemin a průzkum 
staveniště (tzn. zaznamenání všech 
inženýrských sítí, podzemní děl a 
dalších překážek z hlediska 
směrového a hloubkového uložení), 
 

 

 

   

 

 vyznačení všech inženýrských sítí a 
podzemní děl musí být ověřeno a 
potvrzeno provozovateli, 

 projektant musí stanovit způsob 
zajištění stěn výkopů nebo sklony 
svahů výkopu a ve spolupráci 
s dodavatelem navrhnout opatření 
k zajištění bezpečnosti práce, 
 

 při předání staveniště dodavateli 
investor písemně potvrdí vyznačení 
inženýrských sítí a jiných překážek,  
pokud na staveništi žádné sítě ani 
překážky nejsou, potvrdí toto 
dodavateli, 
 

 při odstraňování poruch a havárií určí 
způsob zajištění inženýrských sítí a 
bezpečnosti práce odpovědný 
pracovník dodavatele, 

 
 při povolování zemních prací je nutno 

stanovit místa vybudování přechodů  
a přejezdů, zajištění zásobování, 
příjezdu sanitních a hasičských vozů 
apod., 

 



 

Provádění a zabezpečení 
výkopových prací 

 

 výkopy v obydleném území, na 
veřejných prostranstvích  
a v uzavřených objektech musí být 
zakryty, případně musí být zajištěny 
jejich okraje tak, aby se zabránilo 
pádu do výkopu,  

 je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 
1,5 m od hrany výkopu, považuje se 
za vyhovující zábranu jednotyčové 
zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná 
překážka vysoká nejméně 0,6 m 
nebo materiál z výkopu v kyprém 
stavu nejméně 0,9 m vysoký, 

 výkopy přiléhající k veřejným 
komunikacím nebo zasahující do 
nich, musí být opatřeny dopravní 
značkou; v noci a za snížené 
viditelnosti musí být označeny 
červeným výstražným světlem min. 
na začátku a na konci výkopu, 
v mezilehlém prostoru jsou od sebe 
světla vzdálena nejvýše  
50 m, 

 do výkopu musí být pro pracovníky 
zřízen bezpečný sestup a výstup; 
ve výkopech hlubších více než 1,5 m  
musí být sestupy (výstupy) od sebe 
vzdáleny nejvýše 30 m, 

 svislé stěny ručních výkopů musí být 
zajištěny pažením od hloubky větší 
než 1,3 m v zastavěném území  
a 1,5 m v nezastavěném území, 

 okraje výkopu nesmějí být 
zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 
hrany výkopu, hranici smykového 
klínu stanoví projektant, 

 ruční výkopy, do kterých vstupují 
pracovníci, musí být široké nejméně 
0,8 m, 

 výkopové práce kde je nebezpečí 
sesutí, zavalení nebo jiné zvýšené 
riziko nesmí provádět pracovník 
osamoceně, 
 

 

 
 

 přechody na staveništi se budují od 
hloubky výkopu 0,5 m o šířce 
nejméně 0,75 m, s oboustranným 
jednotyčovým zábradlím; 
přechody s oboustranným dvou-
tyčovým zábradlím se zarážkou se 
budují přes výkopy o hloubce nad 
1,5 m, 

 přechody na veřejných prostranství se 
budují o šířce nejméně 1,5 m, 
nezávisle na hloubce výkopu, 
s oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou, o výšce 1,1 m, 

 únosnost přechodů musí odpovídat 
předpokládanému zatížení, 

 při práci na svazích se sklonem nad 
1:1 a výšce větší než 3 m musí být 
provedena opatření proti sklouznutí 
pracovníků nebo sesutí materiálu, 

 zvýšené opatrnosti je třeba 
v případech, kdy se provádí výkopy 
nekonsolidované, tj. nezpevněné 
zemině, 

 odpovědný pracovník je povinen 
zajistit pravidelnou (alespoň 1 x za 
den) odbornou kontrolu údržby 
zábran, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů,  výstražných a 
osvětlovacích těles. 
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