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Výkopové práce 
 
Pokyny k bezpečné práci: 
 

 Ujistěte se, že pracoviště je ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob.  

 Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, ohraďte nebo jinak zabezpečte. 
 Na veřejných prostranstvích a komunikacích zřiďte přes výkopy přechody nebo 
přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m opatřete zábradlím včetně zarážky. 

 Ujistěte se, že je pro osoby pracující ve výkopech zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším 
než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 

 Rozměry výkopů zvolte tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých 
vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m.  

 Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin je nutné, aby stav stěn výkopu, pažení a přístupů prohlédla pověřená 
osoba. 

 Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů zajistěte pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí, zabezpečte stěny 
výkopů podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších 
než 1,3 m. 

 Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, neprodleně zajistěte proti uvolnění 
nebo odstraňte. Nahromaděnou zeminu, spadlý materiál a nežádoucí překážky z 
výkopu odstraňte bez zbytečného odkladu.  

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu postupujte zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu. 

 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
či poškození staveb v jeho blízkosti, ponechte pažení v potřebné výšce ve 
výkopu. 

 
Je zakázáno: 

 

 Vstupovat do strojem vyhloubených nezapažených výkopů, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí nebo jinou technickou  
konstrukcí.    

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, provádět výkopové práce 
od hloubky 1,3 m  osamoceně. 

 Pokračovat v práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí. 

 


