Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)
pro geodetické práce při výuce v terénu a praktických cvičeních pořádaných
Katedrou geomatiky (11155)
Svým podpisem na přiloženém seznamu studentů stvrzuji, že jsem byl seznámen s
následujícími
body pravidel BOZP:
• Student dbá pokynů vyučujících.
• Vstupovat na nemovitosti, zejména na oplocené části nebo předzahrádky, lze jen
ve výjimečných případech, po domluvě s vyučujícím a s předchozím souhlasem
majitele nebo uživatele.
• Při měřických činnostech, kdy je potřeba překonávat různé terénní překážky (např.
strže, příkopy, hromady kamení, ohradníky apod.), je třeba posoudit individuálně
riziko a podle toho volit způsob zajištění bezpečnosti úkonu, např. jinou osobou,
obejitím překážky nebo jiným způsobem měření.
• Při práci v prostoru tras elektrického vedení je třeba respektovat ochranná pásma
pro vysoké napětí, 10 m - 25 m podle velikosti napětí. Při přenášení latí, výtyček,
stativů, apod. Pod silnoproudým venkovním vedením dbát zvýšené opatrnosti a
přenášet je nejlépe ve vodorovné poloze. U kabelových vodičů je ochranné pásmo
1m na obě strany. Pro nízké napětí do 300 V není ochranné pásmo zřízeno. Dotýkat
se vodičů, házet na ně předměty, opírat měřické pomůcky o sloupy a stožáry je
zakázáno. V ochranném pásmu není dovoleno stabilizovat jakékoli měřické body a
při pracích v něm je nutno si uvědomit, že elektrické napětí je nebezpečné i při
přiblížení bez přímého dotyku.
• Při pohybu po silničních komunikacích je třeba dodržovat pravidla silničního
provozu a mít viditelně oblečenu reflexní ochrannou vestu. V místech, kde není
chodník, chodit po levé krajnici a to nejvýše dvě osoby vedle sebe, pokud to
neohrozí nebo neomezí silniční provoz. Při přenášení nesmí měřické náčiní
zasahovat do jízdní dráhy a na veřejných cestách musí být dbáno bezpečnosti
chodců. Pozor na otáčení se s dlouhým břemenem na rameni (latě, výtyčky, apod.).
Měření pásmem přes silnici je možné pouze po domluvě s vyučujícím, podle předem
dohodnutého postupu.
• V případech, kdy je nutné setvat na krajnici silnice po delší dobu (např. statické
měření pomoci GPS), je nutné místo označit výstražným trojúhelníkem (nejméně 20
m před místem překážky).
• V případě pracovního úrazu studenta je třeba neprodleně uvědomit vyučujícího a
vedoucího výuky, zajistit první pomoc a event. transport do lékařského zařízení.
• Konzumace alkoholu a návykových prostředků během měřických prací v terénu
není dovolena.

• Je třeba počítat s náhradou event. škod vzniklých na majetku fakulty nesprávným
či nedbalým zacházením se svěřenými přístroji a pomůckami.
• K přesunu na místo měření není potřeba používat vlastních motorových vozidel,
doprava je možná buď pěšky nebo hromadnými dopravními prostředky. V případě,
že student použije osobní dopravní prostředek, činí tak na vlastní zodpovědnost.
• Veškeré úrazy zaviněné nerespektováním uvedených pravidel budou posuzovány
jako úraz z nedbalosti a student nebude mít nárok na hrazení škody ze strany
fakulty.
• Pozor na zmije!
Všichni dále podepsaní studenti nesou morální a hmotnou zodpovědnost za své činy
a v případě nedodržení těchto zásad se vystavují nebezpečí vyloučení z výuky v
terénu a možnosti disciplinárního řízení podle stávajících studijních předpisů.
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