
GSPublisherEngine 0.90.100.100

261

261

261

262

S1.4
260.95

(257.17)

S1.5
261.20

(257.63)

S1.7
262.10

(258.40)

S1.6
261.65

(258.02)

05

06

07

08

04

Vjezd/výjezd ze staveniště
Vrátnice

Buňkoviště

St
av

en
išt

ní
ko

m
un

ik
ac

e SO05

SO01

Věžový jeřáb

Bu
ňk

ov
išt

ě

Věžový jeřáb
SO02

SO04

SO03

Skládka betonářské oceli

Skládka betonářské oceli

Prostor křížení jeřábových drah

HLAVNÍ ARCHITEKT

VYPRACOVAL

ZÁMĚR

ZODP. PROJEKTANT

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

1

Diplomová práce

1

1:500

3

Situace stavby pro zakládání

Plán BOZP

STRAET ARCHITECTS, s.r.o.

Bc. Milan Walda

Ing. arch. Diana Hocková

FORMÁT DATUM STUPEŇ Č. ZAKÁZKY
6.6.2018

ID REVIZE

2 x A4

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

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

Povolený prostor manipulace s břemeny
věžových jeřábů
Zakázaný prostor manipulace s břemeny
věžových jeřábů

Skladování betonářské oceli

Věžový jeřáb

Buňkoviště pro pracovníky a stavbyvedoucí

Rizika spojená s pilotáží a zakládáním
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 (vrtu)
 - Udržovat ohrazení stavenbní jámy celistvé a funkční
 - Nevstupovat do prostoru ohrazeného zábradlím
 - Nevstupovat na hranu možného pádu
 - Při ukládání armatury a betonové směsi používat předepsané OOPP

Pohyb osob ve stavební jámě:
Práce ve stavební jámě
 - Dodržovat minimální sklon svahování stěn jámy
 - Zamezit sesutí zeminy pomocí záporového pažení

Jeřáby na staveišti:
Pohyb v ohroženém prostoru jeřábu
 - Používat předepsané OOPP - ochranná helma a výstražná vesta
 - Nevstupovat pod zavěšená břemena
 - Uvazovat náklad na jeřáb smí pouze pověřené a proškolené osoby
 - V místě křížení jeřábových výložníků dbát na zvýšenou opatrnost
 - Se zavěšeným břemenem manipulovat pouze ve vymezených
 prostorech (viz. výkres)

Manipulace s materiálem a stroji:
Uskladnění materiáu a vrtných hlavic / výpažnic
 - Materiál skladovat na pevném podkladu ve stabilních polohách
 - Výpažnice a vrtné hlavy zajistit proti převrácení

Převoz a manipulace s materiálem a vrtacími prostředky
 - Nevstupovat do ohroženého prostoru stroje při manipulaci s materiálem

Příloha č.3: Situace pilotáže a zakládání


