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Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na při
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi stanovuje Příloha č. 2
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Obecné požadavky na obsluhu strojů
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními
provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost
práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů,
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění
nadzemních vedení a překážek.
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu
všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory,
táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s
návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo
uvolnění.
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační
zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým,
případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené
fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Není-li v průvodní
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení
zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj

uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven
zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost
zvláštními právními předpisy.
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích
zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle
zvláštních právních předpisů. Dohled a podle okolností též
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této
činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními
zvláštních právních předpisů.
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen
takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí
nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

Požadavky na obsluhu vybraných strojů
Stroje pro zemní práce
Míchačky
Betonárny
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí
Čerpadla směsi a strojní omítačky
Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot
Mechanické lopaty

Vibrátory
Beranidla a vibrační beranidla – strojní
Stavební elektrické vrátky
Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen
Stavební výtahy
Přeprava strojů
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti
od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy
nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická
osoba před zahájením prací.
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní
činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho
zasypání.
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována
taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu
strojů.
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá
bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému
posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s
pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby
do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání
vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v
kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno
nakládat rovnoměrně.
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení
ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo

k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy.
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení
stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo
umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s
návodem k používání.
Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo
lopaty okraj svahu nebo výkopu. To neplatí při zahrnování výkopu.
Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým
pracovním zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání
jinak.
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně
odstranit.
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu
strojů dovoleno roztloukat horninu dnem lopaty, urovnávat terén
otáčením lopaty, vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na
místě, kde nehrozí sesuv zeminy.
Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji
výrobcem platí vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně
i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání
a přemisťování zavěšených břemen.
Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena
zhotovitelem nebo jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k
tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky,
jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno
předem odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení
technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a
plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby
nedošlo k jejich poškození.
Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním
prostoru před strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické
osoby.
Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a

přecházet přes jakoukoli část taženého skrejpru.
Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy
zvednuta a uzavřena.
Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a
zajištěna v horizontální poloze.
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.
Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je
zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu.
Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo
předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být
vkládány do rotujícího bubnu.
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného
koše. Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených
násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš
bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem,
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem.
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj
odpojen od přívodu elektrické energie.
Dráha násypného koše musí být zajištěna ohrazením nebo
zakrytím. Prohlídky, údržbu a opravy, popřípadě jiné nezbytné
činnosti, lze v prostoru ohroženém pohybem koše provádět pouze
tehdy, je-li násypný koš spolehlivě zablokován proti pohybu.
Násypný koš nesmí být používán pro dopravu fyzických osob.
Zařízení na dopravu a skladování volně loženého cementu od
plnícího potrubí, zásobníků až po místo odběru včetně míchačky je
nutno používat a udržovat v souladu s průvodní dokumentací tak,
aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víření prachu.
Zavážení i vyprazdňování jednotlivých sektorů hvězdicové
skládky kameniva se provádí rovnoměrně, aby nedocházelo k
jednostrannému zatížení přepážek. Vstup fyzických osob na
skládku kameniva a do prostoru ohroženého pohybem
přihrnovače kameniva není dovolen; místa přístupu ke skládce se

označí bezpečnostními značkami.
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování
přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku
zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v
této poloze v souladu s návodem k používání zajistí.
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na
přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek
ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu.
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná
zařízení pro dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny
tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí
stavby.
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř
nádoby zrušen podle návodu k používání, například
odvzdušňovacím ventilem.
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno
tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého
pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo
minimalizováno.
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní
postavení. Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný
způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími
nanášení malty a obsluhou čerpadla.
Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a
rozebírat pod tlakem.
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel.
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat
se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to
konstruovány a vstupovat na konstrukci čerpadla a do
nebezpečného prostoru u koncovky hadice.

Pojízdné čerpadlo („autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s
výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto
manipulaci.
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno
tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla
dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a
jiných překážek.
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování
břemen.
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s
potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability
autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v
souladu s návodem k používání.
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v
přepravní poloze.
Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu
pro tlakové zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných
sypkých hmot, se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem.
Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně
loženého cementu prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není
dovoleno používat.
Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze
jen nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami.
V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku,
aby nedošlo k jeho přeplnění.
Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se
postupuje podle návodu k používání, popřípadě podle místního
provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně se přitom uplatní
požadavky zvláštního právního předpisu6^ vztahující se na
stabilní skladovací zařízení sypkých hmot.

Povrch terénu, popřípadě konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty
přihrnovány mechanickou lopatou, musí být upraven tak, aby
nemohlo dojít k zachycení lopaty o nerovnosti, pevné překážky
nebo větší předměty.
Spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být
zajištěno pojistkou proti přetížení.
Přemisťování prázdné lopaty do záběru provádí obsluha jen jejím
tažením nikoliv tlačením nebo přenášením před sebou.
Při provozu stroje se nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a
lopatou. Obsluha dbá, aby se na tažném laně nevytvořila smyčka,
a lopatu v záběru přidržuje oběma rukama. Při odebírání sypkých
hmot musí být provedeno opatření k zabránění zasypání obsluhy
lopaty.
Spojování tažného lana uzly není dovoleno. Spojení lana v místě
uchycení lopaty musí být provedeno spolehlivě minimálně dvěma
lanovými spojkami.
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí
vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí
být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v
ruce.
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný
hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru,
než je stanoveno v návodu k používání.
Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v
okruhu odpovídajícím 1,5 násobku výšky věže nebo výložníku
jeřábu (dále jen “nosič”) prováděny jiné práce.
Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné
vzdálenosti od místa beranění.
Pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní

plocha o dostatečné velikosti odpovídající rozměrům a typu
beranidla.
Nosič musí být zajištěn proti převržení.
Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze
k tomu určeným zařízením.
Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak,
aby byla zaručena jeho správná poloha a nemohlo dojít k jeho
vychýlení.
K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé
přípravky. Ruční navádění je dovoleno pouze u zdvihacího
zařízení vybaveného mikrozdvihem.
Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného
prvku se může po dobu nezbytně nutnou zdržovat pouze fyzická
osoba určená k jeho navádění a stabilizování jeho polohy.
Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického
nebo vibračního, zpracuje zhotovitel podrobný technologický
postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti práce.
Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu
technickou konstrukcí, musí být zajištěna osobními ochrannými
pracovními prostředky pro zachycení pádu.
Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo
břemenem nebo nosným lanem a aby z něho bylo vidět na
všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné
dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím
popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením.
Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy
přepravovaného břemene, chráněn před ostatním provozem na
staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li
výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže
použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho
nosnosti.
Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr
navíjení lana, a nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze

břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 závity lana.
Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod
samočinně zastaví, jakmile se závěsný hák svou nejvyšší částí
přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce,
například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak,
nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m.
V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna
ochrana fyzických osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč
zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou
manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném
rozsahu vynechat popřípadě odstranit.
Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho
montáže, včetně závěsné konstrukce kladky, předán a
zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a
převzetí nebyl učiněn zápis.
Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se
nikdo nezdržuje v prostoru ohroženém pádem břemene.
Při provozu vrátku není dovoleno
zatěžovat vrátek nad jeho nosnost,
ozdvihat břemena šikmým tahem,
opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno 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 vázacích prostředků,
způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene,
zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá,

provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit
bezpečnost fyzických osob,
používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve
vodítkách, pokud nejsou splněny technické požadavky
platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do
provozu.
Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a
pokud je
tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu,
instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení
na buben,
ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka
určeného pro uvedení vrátku do chodu se chod vrátku
zastaví.
Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku
nebo fyzická osoba určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a
úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu.
Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené
lano je vyloučeno z používání.
Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím
prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem.
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz.
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo
jeho pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů
uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání,
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním
předpise.
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v

kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše
dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v
návodech k používání stanoveno jinak.
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou
pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v
přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu
posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního
prostředku uložena a upevněna samostatně.
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje
postaven na pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky
zajištěn proti nežádoucímu pohybu.
Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a
sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje
vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.
Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy
mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy
stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje.
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení,
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze
podle návodu k používání.
Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně
zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při
připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost
nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné
vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční
manipulaci s břemeny5).
Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a
umožní fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny
nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na
pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je
tažné vozidlo zabržděno.
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