Technologické postupy pro stavební práce
Stavba:
Technologický
postup:
Návaznost a
souběh
jednotlivých
operací:

Stavební práce
úklid pracoviště
zajištění dostatečného pracovního prostoru
zajištění inženýrských sítí
vypnutí energií v ohroženém prostoru
stavební práce je možné provádět v souběhu s jinými stavebními pracemi (popř. za provozu pokud je staveniště umístěno v provozu jiného zaměstnavatele)
stavební práce není možno provádět v souběhu s jinými stavebními pracemi (popř. za jiného
provozu na staveništi)
práce je možné provádět pouze v souběhu s následujícími stavebními pracemi (popř. jiným
provozem na staveništi):

Pracovní postup
pro danou
pracovní činnost:

Použití strojů a
zařízení a
speciálních
pracovních
prostředků
pomůcek apod.:

Druhy a typy
pomocných
stavebních
konstrukcí:

Lešení kozové pracovní podlaha do 1,5 m výšky
Lešení kozové pracovní podlaha nad 1,5 m výšky s jednotyčovým zábradlím vysokým 1,1 m
Lešení kozové pracovní podlaha nad 2 m výšky s dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,1 m
Lešení např. rámové, trubkové
Pochozí lávka s vybudovaným zábradlím
Pochozí lávka v kombinaci s osobním zajištěním pracovníka
Vysokozdvižná plošina na automobilovém podvozku
Vysokozdvižná plošina na automobilovém podvozku v kombinaci s osobním zajištěním pro
zachycení pádu
Osobní zajištění pracovníka pro zachycení pádu
záchranný pás (max. propad 0,6 m)
záchranný postroj (max. propad 1,5 m)
záchranný postroj s tlumičem pádové energie (max. propad 4 m)
Místo pro uchycení OOPP pro zachycení pádové energie:
Jištění pracovníka dalšími min. dvěma osobami (např. při vstupu do zásobníku sypkých hmot)
Podpěrná konstrukce
Pažení
Projektem určené svahován stěn výkopů
Určení nebezpečného prostoru se zakázaným vstupem
Jiné:

Zpracovatel :

petr.dostal@cmail.cz
www.3ce.cz
tel. 608 918101

Technologické postupy pro stavební práce
Způsoby dopravy
(svislé,
vodorovné)
materiálu a suti
včetně
komunikací a
skladovacích
ploch:

Vodorovná doprava pro zásobování stavby:
Automobily s povolením vjezdu na staveniště
Automobily bez povolení vjezdu na staveniště
Vodorovná vnitrostaveništní doprava:
Kolečka, japonky apod.
Hadicemi, potrubím za pomocí čerpadel
Ruční - nošením (vědra apod.)
Svislá doprava materiálu:
Stavební výtah
Jeřábem, autojeřábem
Ruční – pomocí kladky a lana
Ruční přenášení
Skladovací plocha pro materiál:

Odvoz suti ze stavby:
Kontejnery
Automobily
Vodorovná doprava suti:
Kolečky, japonkami apod.
Ruční nošením
Svislá doprava suti:
Stavební výtah
Jeřábem, autojeřábem
Ruční – pomocí kladky a lana
Ruční přenášení
Uzavřené shozy
Shazováním
Skladovací plocha pro suť:

Jiné:

Technické a
organizační
opatření k
zajištění
bezpečnosti
pracovníků,
pracoviště a okolí:

Seznámení pracovníků ostatních zaměstnavatelů o provádění prací
Průzkum stavební konstrukce
Označení inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem
Vyloučení pohybu pracovníků a jiných osob pod místem práce
Vyloučení pohybu pracovníků a jiných osob nad místem práce
Ohrazení nebezpečného prostoru (např. pod místem práce ve výškách, výkopů apod.) zábranou
vysokou 1,1 m, výkopkem apod. dle NV 591/2006 Sb.
Stálým dozorem ohroženého prostoru
jméno určeného pracovníka : _________________________________________________
Vydáním povolení k práci (bourací práce, odbedňování konstrukcí) se zápisem do stavebního
deníku
Označení bezpečnostními tabulkami
Určením způsobu dorozumívání a signálů pro komunikaci mezi pracovníky
Provádění práce odborně způsobilou osobou (vazač, jeřábník, obsluha stavebního stroje, svářeč
apod.)
Ochrana před dotykem při práci v blízkosti zařízení pod napětím
Kontrola koncentrace nebezpečných nebo výbušných látek na pracovišti
Jiné:

Opatření pro
zajištění
staveniště
(pracoviště) po
dobu kdy se na
něm nepracuje:

Oplocení staveniště, ohrazení pracoviště
Zajištění stability konstrukcí
Upozornění na nebezpečí po obvodu staveniště
Odebrání, uzamčení žebříků
Osvětlení konstrukcí zasahujících do komunikací
Hlídání staveniště (hlídací služba, požární dozor)
trvale po dobu přerušení prací (přes noc apod.)
po dobu určenou (např. 8 hodin po ukončení svařování apod.)
délka dozoru hod : ____________________________________________
Bezpečné vypnutí strojů a přístrojů
Odpojení strojů a zařízení od přívodů energií
Úklid vedení (kabelů apod.)
Jiné:

Opatření při
pracích za
mimořádných
podmínek:

Přerušení prací
Bezpečné vypnutí strojů a zařízení
Odpojení strojů a zařízení od zdrojů energií
Jiné:

Zpracovatel :
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www.3ce.cz
tel. 608 918101
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