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  PRACOVNÍ LIST 

pro práci ve výškách  

Vydavatel Pracovního listu (jméno, funkce, podpis):  

Datum vydání a doba platnosti Pracovního listu:  

Ev. č. Pracovního listu:  

Zhotovitel práce ve výškách:  
 

V tomto pracovním listu určuje Vedoucí práce pracovní postup prací ve výškách (jeho způsob, rozsah apod.), určené 

osoby, případná místa ukotvení, případná opatření a provedení vizuální kontroly výstroje a stavu technických 

zařízení (např. žebříku, ručního nářadí).  

Díl I. Vymezení práce ve výškách, úkolů, pracovních postupů a bezpečnostních opatření 

1. Místo práce  

2. Specifikace 

práce 

 

3. Pracovní 

postup, způsob 

a rozsah práce 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zajištění 

pod místem práce 

Na zajištění pod místem práce ve výškách bude použit tento způsob (nehodící se vymažte/škrtněte): 

 úplné vyloučení provozu, 

 střežení prostoru určeným pracovníkem po celou dobu ohrožení, 

 vymezení prostoru lanem, ochrannou páskou apod. ve výši 1,1m  a přesahující pracovní prostor 

o 1,5m (při práci ve výšce od 3 do 10 m), 

 prostor pod místem práce není třeba zajišťovat. 

 

 

 

5. Určení výstroje Vedoucí práce stanovil povinné OOPP, které budou zaměstnanci při práci ve výškách nebo nad volnou 

hloubkou používat: 

 

6. Vizuální 

kontrola výstroje 

Vedoucí prací provedl vizuální kontrolu ochranných pracovních prostředků 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou z hlediska funkčnosti 

a platnosti zkoušek stanovených OOPP. 

Výsledek:  

 

7. Seznámení  

určených osob 

s místy ukotvení 

Místa ukotvení byla určena následovně:  

 

 

8. Zvláštní  

Podmínky 

 

 

Vyhotovil vedoucí práce (jméno, funkce, podpis):  
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Díl II. – Záznam o určených osobách a jejich prokazatelném poučení o stanovených úkolech, pracovních postupech a bezpečnostních 

opatřeních pro práci ve výškách vymezenou v Dílu I. Pracovního listu 

PROHLÁŠENÍ určených osob: 
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s výše uvedeným textem Pracovního listu pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a porozuměl jsem pokynům, zejména 

použití předepsaných ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a jsou mi známy místní podmínky pro určená místa ukotvení 

i způsob ukotvení. 

 
jméno, příjmení 

datum 

narození 
určený úkol č. osvědčení podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 


