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Rizika spojená se zemními pracemi pro pohyb na staveništi
Pohyb osob po areálových komunikacích:
Střet osob s mechanizací
 - Dodržovat zásady pohybu po komunikacích
 - Pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru

Vstup osob do manipulačního prostoru strojů
 - Vytyčení ohroženého pásma stroje
 - Zákaz vstupu nepovolaným osob do pracovního prostoru stroje

Pád z výšky:
Pád z výšky a do hloubky
 - Udržovat ohrazení stavenbní jámy celistvé a funkční
 - Nevstupovat do prostoru ohrazeného zábradlím
 - Nevstupovat na hranu možného pádu

Pohyb osob ve stavební jámě:
Práce ve stavební jámě
 - Dodržovat minimální sklon svahování stěn stavební jámy
 - Zamezit sesutí zeminy pomocí záporového pažení místě styku s komunikací
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OCHRANNÉ ZNAČKY NA STAVENIŠTI

Ohlašovna požáru

Tabulka označení požární hadice/ hydrantu

Tabulka /samolepka hasící přístroj

Zákaz vtsupu / nepovolaným vstup zakázán

Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Nehas vodou ani pěnovými přístroji elektrická zařízení

Nezapínej! Na zařízení se pracuje

Únikový východ vpravo

Únikový východ vlevo

Únikové schodiště vpravo dolů

Únikové schodiště vlevo dolů

Únikové schodiště vpravo nahoru

Únikové schodiště vlevo nahoru

Směr úniku (oboustranný)

Telefonní čísla pro případ nouze

První pomoc–ošetřovna nebo označení lékárničky

Při pracích na zvýšených pracovištích, lešení

Při provozu jeřábu se nepohybuj pod
zavěšenými břemeny

Legenda:

Pevné ohrazení stavebí jámy
v místě záporového pažení

Ohrazení stavební jámy v místě svahování

Obrys savebních objektů č. 1 a 5

Oplocení staveniště

Stožár VO pro osvětlení staveniště

Výkop stavebních jam objektů č. 1 a 5

Staveništní komunikace

Zpevněná plocha štěrkovou drtí

Stavební objek č.1

Stavební objekt č. 5SO05
SO01

Upravení maximální povolené rychlosti
v těsné blízkosti výjzdu ze staveniště

Značení upozornění výjezdu vozidel ze stavby

Značení pozor staveniště

Stavební buňky

Příloha č.2: Situace zemních prací a realizace záporového pažení


