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Příloha č. 1 – Situace stavby 
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Příloha č. 2 

DÍLČÍ SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE PRO AUTOJEŘÁB 

Pro pracoviště (stavba): ………………………………………………………………………… 

 

Dílčí systém bezpečné práce je zpracován na konkrétní pracoviště v případech, že se jedná o 

nerutinní práci autojeřábu.  

 

 

Jeřáb SPZ : ……………………....jeřábník……………………………..…………..………….. 

 

provede na základě požadavků pověřené osoby objednatele……………………………….….. 

 

dne……………. tyto práce:……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………….……………. 

 

Stavbyvedoucí stanovil pracovní postup , upozornila na možná rizika jeřábníka a přítomné 

vazače dle situačního plánku ve smyslu SBP společnosti a ČSN ISO 12480-1.  

 

Výskyt ochranných pásem nadzemních vedení VN a VVN:  ANO*  -  NE* 

 

Rizika:…………………………………………………………………………… 

 

Situační plánek umístění  zdvihacího zařízení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V……………. dne: ………………………. 

 

 

Podpis stavbyvedoucího: ………………………   Podpis jeřábníka: ……………………… 

                                                                    

Jméno a příjmení vazače řídícího práce Podpis vazače 

  

Další vazači:   Jméno a příjmení Podpis dalšího vazače 
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Příloha č. 3 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

                 
Zhotovitel: ……………………………………………..………………………………………. 

 

Zastoupený: ………………………………………………………….…………………………. 
(předávající) 

Předal dne:  …………….. pracoviště: …………………………………………………………. 

 
 

Zhotoviteli: ………………………………………………..……………………………………. 

 

Zastoupenému: …………………………………………………………………………………. 
(přebírající) 

 

 

Vyznačení pracoviště: …………………………………………………………………….......... 

 

Přístupová komunikace: ……………………………………………………………………….. 

 

Zdroj elektrické energie: ………………………………………………………………………. 

 

Ochranná pásma: ……………………………………………………………………………… 
(podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí) 

Informace o rizicích:  …………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ostatní ujednání: ……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Přebírající se zavazuje provádět práce na převzatém pracovišti bezpečně za použití bezpečné 

technologie a zajistí bezpečné provádění prací i případných dodavatelů. 

 

 

 

 

 

……………………………………………  …………..…………………………………. 

       podpis předávajícího     podpis přebírajícího 
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Příloha č. 4 - Fotodokumentace zjištěných závad a porušení právních předpisů 

4.1 Zjištěné závady: Při bouracích pracích není zachována bezpečná vzdálenost strojů. 

 

Opatření: Navrhuji vzhledem k možné kolizi zemních strojů zachovat takovou vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

4.2 Zjištěné závady: Při zemních pracích bylo zjištěno. 

- ze stěn jámy nejsou odstraněny volné kameny, stavební jáma není svahována, 

- stavební jáma není zajištěna proti pádu osob do hloubky. 

 

Opatření - vzhledem k nebezpečí pádu kamenů ze stěn výkopu navrhuji: 

- volné kameny podloží komunikace odstranit, 

- provést svahování stavební jámy v poměru 1:3, 

- zajistit stavební jámu ohrazením dílcovým zábradlím. 



5 

 

4.3 Zjištěné závady: Při pracích není zajištěna bezpečnost a ochrana pracovníků. 

- stavební jáma není zajištěna proti sesutí stěn, hrana stavební jámy vytváří převis, 

- nejsou zajištěny okraje stavební jámy, proti pádu do hloubky, 

- nejsou odstraněny balvany se stěn stavební jámy, které by se mohly uvolnit. 

 

Opatření – vzhledem k možnému ohrožení života a zdraví pracovníka navrhuji: 

- přerušit práce do doby, než bude vystavěno pažení stavební jámy nebo proveden 

svahovaný terén v poměru 1:3, odstranit balvany ve stěnách stavební jámy, převis, 

- zajistit okraje výkopové jámy proti pádu osob do hloubky dílcovým zábradlím. 

4.4 Zjištěné závady: Při montážních prací není zajištěna bezpečnost a ochrana pracovníků. 

- stavební jáma není zajištěna proti sesutí stěn, 

- není zajištěna bezpečná práce na jednoduchém žebříku,  

- pracovník není vybaven OOPP proti úrazu hlavy, reflexní vestou. 

 

Opatření - vzhledem k možnému ohrožení života a zdraví pracovníka navrhuji: 
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- přerušit práce do doby, než bude vystavěno pažení stavební jámy nebo proveden 

svahovaný terén v poměru 1:3, 

- sestavit kolem bednění lešení, vybavit pracovníka ochrannou přilbou, reflexní vestou. 

4.5 Zjištěné závady: Při dokončovacích pracích není zajištěna bezpečnost a ochrana 

pracovníků. 

- stavební jáma není zajištěna proti sesutí stěn,  

- pracovník není vybaven OOPP proti úrazu hlavy, OOPP proti poškození sluchu. 

 

Opatření - vzhledem k možnému ohrožení života a zdraví pracovníka navrhuji: 

- přerušit práce do doby, než bude vystavěno pažení stavební jámy nebo proveden 

svahovaný terén, 

- vybavit pracovníka ochrannou přilbou, mušlovými chrániči a reflexní vestou. 
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4.6 Zjištěné závady: Při výkopových pracích není zajištěna bezpečnost a ochrana 

pracovníků. 

- pracovník nedodržuje bezpečnou vzdálenost od lopaty strojního zařízení, není vybaven 

reflexní vestou, 

- okraje výkopu jsou zatěžovány skladovanou zeminou do vzdálenosti 0,5 m od hrany.  

 

Opatření - k bezpečnému provádění prací navrhuji: 

- odstranit do vzdálenosti 0,5 m od okraje výkopu vytěženou zeminu,  

- vybavit pracovníka reflexní vestou, 

- dodržovat bezpečnou vzdálenost od strojního zařízení – min. vzdálenost 2 m od max. 

dosahu lžíce strojního zařízení, pokud není stanoveno výrobcem jinak.  
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4.7 Zjištěné závady: 

Při zednických pracích není zajištěna bezpečnost a ochrana pracovníků: 

- není zajištěna bezpečná práce ve výškách, pracovník není vybaven OOPP, 

- konstrukce lešení není sestavena, dle návodu výrobce. 

 

Opatření - vzhledem k možnému pádu osob z výšky navrhuji: 

- odstranit nevhodně umístěné zábradlí a umístit je na chybějící místo, 

- dobudovat lešení tak, že podlaží, na kterém se pracuje, bude opatřeno zarážkou u podlahy 

lešení, vybavit pracovníka ochrannou přilbou a reflexní vestou. 


