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Posuzovaný
objekt

Subsystém
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revize: 0
platnost od: 1. 11. 2017

Vyhodnocení
závažnosti
Bezpečnostní opatření
rizika

Poznámka

P N H R
Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* vtažení a sevření končetiny (zejména ruky)
rotujícími částmi, jako jsou bubny všeho druhu,
kladky, převáděcí válce a vůbec všechna místa,
kde pásy nabíhají pod tahem na části dopravníků

1 4 1 4 * ochrana nebezpečných míst kryty,
výplňovými zábranami, ohrazením,
zábradlím apod. proti přístupu osob
k nebezpečným místům
(znemožňující pracovníkům
dosáhnout k nebezpečným
místům);
* vybavení dopravníků sloužících k
dopravě vlhkých, lepkavých a
těstovitých materiálů čistícím
zařízením, včetně zachycování a
odvádění odpadu;
* vyloučit čistění dopravníku za
chodu, odstraňování materiálu ze
spodní větve dopravního pásu,
vytahování spadlých předmětů,
dopravovaného materiálu, nářadí
při opravách apod. z nebezpečných
míst (bezprostřední nebezpečí
vtažení ruky mezi buben a unášecí
prostředek);
* vyloučit zachycení a následné
vtažení oděvu nebo končetin,
zejména rukou pracovníků, kteří se
v blízkosti nechráněných a
nebezpečných míst nacházejí
(prochází, pracují, provádí
kontroly, údržbu apod.), pokud se
nebezpečná místa nacházejí v
dosahových možnostech
pracovníků;
* dodržování zákazu dotýkat se
rukou nebo předměty drženými v
rukou pohybujících se částí
dopravníku;
* vyloučit přítomnost osob v
blízkosti dopravníku, které zde
nemají určenou pracovní činnost;
* seznámení všech zaměstnanců,
oprávněných vstupovat do prostorů
dopravníků, s vypínači pro
zastavení (nouzovými,
havarijními);
* ovládat zařízení a všechny
spouštěcí operace může jen
oprávněný pracovník (vypnutí
může provést v případě nutnosti,
bezprostředního nebezpečí
kterákoliv osoba);
* instalace prvků nouzového
vypínání, jejich jasné vyznačení a
trvalá snadná přístupnost;

Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* zachycení a vtažení osoby, resp. její končetiny
pohyblivou částí dopravního zařízení popř.
dopravovaným břemenem;

1 3 1 3 * instalace prvků havarijního
vypínání (v počáteční a koncové
části dopravníku, v místech
nakládání a vykládání,
kontrolovaných přesypů, tam, kde
se trvale pracuje, u centrálně
řízených a automatizovaných
dopravních linek nepřehledných
míst z řídícího stanoviště), nejlépe
průběžným vypínacím lankem;
* vyloučení vtažení těla do
zúžených prostorů při předčasném
uvedení dopravníku do chodu;
* uvést nouzové vypínače do
původního (zapnutého) stavu může
pouze oprávněná osoba a po
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nahlášení odstranění závady
pověřeným pracovníkem, popř. po
zjištění příčiny vypnutí;
* instalace zvukové příp. světelné
signalizace není-li dopravní
zařízení z místa ovládání přehledné;
* použití signalizačního zařízení v
časovém předstihu před uvedením
dopravníku do chodu;

Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* vtažení ruky mezi unášecí prostředek (pás) a
1 3 1 3 * dodržení min. šířek průchodů
buben při pádu, při přecházení podél dopravníku a
kolem a podél dopravníků;
vtažení těla resp. končetiny, nejčastěji ruky, do
* nepomáhat ručně do chodu
místa mezi unášecí prostředek a rám (svěrné
přetíženým dopravníkům při jejich
místo), popř. jinou pevnou část konstrukce
prokluzu či zastavení;
dopravníků;
* nedotýkat se nebezpečných
pohybujících se částí dopravníku;
* respektovat signalizační zařízení
upozorňující na uvádění
dopravníku do chodu;

Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* přejetí nohy pracovníka vozíkem, zachycení
konstrukcí pojezdového vozíku;

Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* pád pracovníka z konstrukce dopravního zařízení 2 2 1 4 * zřízení výstupů pomocí pevných
ocel. žebříků, schodů, plošin dle
četnosti používání, popř. i
přechodů;
* dodržování zákazu vystupovat po
konstrukci dopravníku,
překračovat, přelézat nebo
podcházet dopravníky mimo místa
zvlášť určená k tomuto účelu
(určené přechody a podchody);
* vybavení volných okrajů plošin a
lávek zábradlím;

Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* zasažení pracovníka uvolněnou částí dopravního 1 2 1 2 * udržování dopravníků včetně
zařízení (dotykem, třením, vibracemi)
příslušenství a výstroje v
provozuschopném stavu, provádění
včasné, pravidelné údržby, čistění
spadlého materiálu;
* kontroly upevnění krytů násypek;
* vyloučení zachycení krytu,
násypky dopravovaným
materiálem, unášecím prostředkem,
odhozeným materiálem a jejich
zachycení rotující součástí;

Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* zachycení a vtažení ruky při čistění, opravách,
provádění údržby a podobných manipulací za
chodu dopravníku

1 2 1 2 * zakrytí kol a kladky pojezdu
dopravníku a jeho částí;

2 3 1 6 * provádět kontrolu, seřizování,
údržbu, mazání a čistění
pohybujících se částí (pásů, bubnů,
válečků apod.), čističů apod. za
klidu dopravníků, po jejich zajištění
proti nežádoucímu spuštění (kromě
výjimečných činností dle
provozního řádu např. mazání,
seřizování);
* vyloučení předčasného uvedení
dopravníku do chodu při
vytahování spadlých předmětů,
nářadí dopravovaného materiálu při
opravách apod. v blízkosti
nebezpečných míst (zejména v
případě odstranění a demontáže
ochranných zařízení, krytů, panelů
apod.);
* před započetím udržovacích prací
a oprav dopravník popř. i
navazující zařízení zastavit a zajistit
proti nežádoucímu spuštění;
* opravy provádět jen k tomu
pověřenými zaměstnanci dle
pokynů nadřízeného;
* po ukončení údržby, čistění a
oprav a podobných činností
namontovat všechna ochranná
zařízení;
* provádí-li se ve výjimečných
případech práce za chodu zařízení
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na nechráněném dopravním
zařízení (není-li jinak práce
proveditelná), musí být přítomen
další zaměstnanec, obeznámený s
postupem zákroku, který dohlíží na
pracovníka pro zajištění jeho
bezpečnosti a je připraven použít
vypínací zařízení; odkrytí může být
provedeno jen v bezprostředním
okolí. Při těchto pracích musí být
zachována potřebná opatrnost a
musí se omezit přístup k
nebezpečným místům (vtažení,
sevření) a musí být provedena
opatření proti vstupu nepovolaných
osob do nebezpečného prostoru;
* zaměstnanci provádějící opravy
musí nosit zapnuté pracovní oděvy
bez volných částí;

Dopravní zařízení Pásové
/ Pásové
dopravníky
dopravníky

* uklouznutí, pád pracovníka

2 2 1 4 * udržování nakládacích a
pracovních míst v čistotě a stále
průchodných;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* zasypání a udušení pracovníka sypkou hmotou v 1 4 1 4 * práci uvnitř zásobníku (sila)
zásobníku při odstraňování nánosů, kleneb a
zajišťovat dodavatelsky po
trychtýřů, apod. závad ve vnitřním prostoru
písemném předání pracoviště
zásobníku následkem pádu/sesutí slehlého
dodavateli (zhotoviteli) a zakotvení
materiálu, jeho náhlého uvolnění z vnitřní stěny
požadavku BOZP do smlouvy,
zásobníku, po propadnutí klenby apod.;
většina dalších opatření je pro
* udušení po nabobtnání dřevěných pilin
provozovatele zásobníku
vdechnutých do plic;
bezpředmětná);
* zajištění vstupů a přístupových
otvorů do zásobníků proti
svévolnému vstupu osob
(uzamčením vstupních poklopů,
mříží, víka, uzamčením dveří
přístupu nad zásobníky apod.);
* pro vstup do zásobníku (sila,
bunkru apod.) předem vydat
povolení osobou odpovědnou za
jejich provoz;
* před vydáním povolení zvážit
nebezpečí pro příslušný pracovní
úkon, vstup do zásobníku povolit
jen nelze-li bezpečněji odstranit
závady z vnější strany zásobníku
(sila);
* zajišťování stálého dozoru nad
pracovníkem v zásobníku
pověřenou osobou, resp. jeho vstup
do zásobníku zajišťovat alespoň
dvěma dalšími osobami
vyškolenými pro tuto práci;
* vybavení pracovníka vstupujícího
do zásobníku potřebnými
prostředky a pomůckami; vybavení
se řídí dle konstrukce zásobníku,
místních podmínek a charakteru
prováděné činnosti - dle provozního
předpisu provozovatele (zejména
bezpečnostní případně evakuační
postroj, zajišťovací lana, navíjedlo,
potřebné nářadí, OOPP, popř.
dýchací přístroj nebo ochranná
maska atd.);
* před vstupem pracovníka do
zásobníku odpovědný pracovník
řídící práce zajistí:
- zastavení přísunu a odběru
sypkého materiálu a zajištění
příslušného dopravníku ve vypnuté
poloze;
- zásobník zajistit proti uvedení do
chodu vypnutím el. proudu s
označením vypínače; tabulkou,
dozor u ovládacích prvků;
- označení zásobníku bezpečnostní
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tabulkou upozorňující na to, že se
uvnitř pracuje;
Poznámka: Zabránění vzniku
kleneb, trychtýřů, převisů,
skladované sypké hmoty na stěnách
zásobníku a zajištění dokonalého
vyprazdňování zásobníku je nutno
dosáhnout konstrukčním řešením,
provedením a úpravami zásobníků.
Nelze-li vyloučit vznik vzpěrných
kleneb je nutno vybavit zásobník
vhodným zařízením k rozrušování
kleneb, jde o:
- mechanická zařízení (pohybující
řetězy, tyče, lišty, rotující šneky,
škrabky, spec. rozrušovací tělesa);
- pneumatická zařízení (stlačený
vzduch, provzdušňování,
vzduchové polštáře);
- hydraulická zařízení (tlaková
voda);
- vibrační zařízení;
* při vstupu do zásobníku na
dřevěný odpad vyloučit možnost
pádu pracovníka do dřevěného
odpadu (pilin) dle uvedených
opatření;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* zavalení pracovníka sypkou hmotou při jeho
vstupu na povrch skladovaného materiálu v
zásobníku nebo na hromadu vytvořenou tzv.
spodním odběrem, zejména při propadnutí či
proboření klenby

1 4 1 4 * pracovník uvnitř zásobníku nesmí
dosáhnout chodidly hlouběji než 1
m pod hranicí převisu sypkého
materiálu nebo trychtýře jím
vytvořeného a nesmí vstupovat
chodidly přímo na skladovaný
materiál (platí i pro skládku se
spodním odběrem);
* zabezpečovací lano udržovat stále
napnuté a spolehlivě zajišťovat
osobu v zásobníku pověřenými
pracovníky;
* s pracovníkem uvnitř zásobníku
udržovat stálé spojení dohodnutými
znameními;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* pád pracovníka při sestupování příp. vystupování 2 3 1 6 * zajištění bezpečného sestupu a
do/ze zásobníku;
výstupu do vnitřního prostoru
zásobníku, např. pomocí
přenosného závěsného žebříku;
* překontrolování zařízení
umožňující vstup do zásobníku
(žebříky, stupadla);

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* udušení nedostatkem kyslíku v pracovním
1 4 1 4 * ověření nezávadnosti ovzduší a
ovzduší, příp. i otrava po vdechnutí toxických
výskytu nebezpečných plynů v
plynů přítomných v zásobníku nebo uvolněných z
zásobníku (CO2, CO apod.);
tlejících látek
* další opatření se stanoví podle
místních podmínek;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* naražení těla pracovníka zavěšeného na
bezpečnostním postroji při odstraňování nánosů a
klenby uvnitř zásobníku o pevnou překážku,
materiál nebo část zásobníku;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* pád pracovníka do vnitřního prostoru zásobníku 1 3 1 3 * zabezpečení všech volných okrajů
u zásobníku, vstupních i jiných
otvorů proti pádu osob (zábradlí,
poklopy, mříže, rošty apod.);
* po skončení práce uvnitř
zásobníku uzamknout víko otvoru
zásobníku, resp. vstupní dveře
apod.;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* pád pracovníka z plošiny, z horní části
konstrukce zásobníku

1 3 1 3 * správné pracovní postupy,
odstraňování nánosů po menších
částech shora dolů;

1 3 1 3 * vybavení volných okrajů
přístupných a pochůzných ploch
zábradlím;
* nevstupovat na místa, která
nejsou pracovními prostorami a
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komunikacemi, nepodlézat ani
nepřelézat zábradlí, používat
pracovních přechodů, lávek, plošin;
* dodržování zákazu provádět
obsluhou a kontroly zásobníku z
provizorních volně položených
lávek, plošin apod.;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* únik obsahu zásobníku do venkovního prostoru
(technologické závady, přeplňování zásobníku)

1 2 1 2 * nepřeplňovat zásobník nebo jej
plnit jinak než stanoví výrobce;
* udržování těsnosti zásobníku;

Zásobníky a
Zásobníky
uzavřené prostory sypkých hmot
/ Zásobníky
sypkých hmot

* zasažení, případně zasypání pracovníka náhle
uvolněnou sypkou hmotou výsypným otvorem

2 3 1 6 * k ovládání výpustného otvoru
zřídit vhodný mechanismus a jeho
bezpečné ovládání, zajištěné proti
zneužití (neoprávněnému ovládání);
* neovládat uzávěr zásobníku z
ložné plochy dopravního
prostředku, na níž je obsah
zásobníku vyprazdňován;
* vyloučit přítomnost osob pod
výsypným otvorem v době
vysypávání sypkého materiálu;
* při plnění vozidel pod
zásobníkem urovnávat sypký
materiál jen z bezpečného místa
nářadím k tomu určeným;
* dodržovat zákaz vstupu
pracovníka do nevyprázdněného
zásobníku vypustným
(vyprazdňovacím) otvorem);
* neuvolňovat slehlý materiál,
klenbu apod. při přerušeném
vysypávání např. tyčemi
vypouštěcím otvorem;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* udušení nedostatkem kyslíku - toto nebezpečí je 1 1 1 1 Obvyklými příčinami nedostatku
zvýšeno nemožností odhalit závadné ovzduší
kyslíku v ovzduší je:
lidskými smysly (nedostatek senzorického
a) oxidace kovů; k pomalé oxidaci
varování);
kovů (rezivění) dochází zejména u
* nedýchatelné ovzduší - k ohrožení osob dochází
ocelových nádrží, při seškrabování
při tzv. kyslíkové nedostatečnosti tj. poklesem
rzi se mohou atmosférické
množství kyslíku pod 19,5 % (v těchto případech
podmínky změnit a dojít k dalšímu
je uzavřený prostor považovaný za prostor s
snížení obsahu kyslíku;
nedostatkem kyslíku);
b) působení bakterií; provozy
* chemické nebo biochemické reakce, při kterých
zpracovávající odpad; sanitární
se spotřebovává kyslík a kdy může dojít k vývinu
skládky a kanalizační potrubí
nedýchatelných plynů (oxid uhličitý, metan apod.);
(stoky) a objekty obsahují značné
množství aerobních bakterií, které
konzumují kyslík a produkují oxid
uhličitý (jeho uvolnění z tlejících
látek);
c) hoření (spalování, svařování;
opalování ploch, rychlá oxidace
látek) - oheň spotřebovává kyslík v
ovzduší a není-li zajištěn
dostatečný přívod vzduchu pro
spalování a větrání může v
uzavřeném prostoru vzniknout
nebezpečný nedostatek kyslíku,
který zůstává i dlouho poté, co
oheň zhasl;
d) náhrada kyslíku jinými plyny, při
úniku a výronu plynu dochází k
omezení obsahu kyslíku (např. již
při malých množstvích výronu
zkapalněného plynu vzniká velký
objem, který způsobuje rychlý
nedostatek kyslíku v malých
prostorách, výkopech apod.);
e) nedostatek kyslíku může být také
způsoben plyny fyziologicky a
chemicky inertními (dusík, argon,
oxid uhličitý), jsou-li přítomny v
dané atmosféře v dostatečném
množství a vytěsňují potřebný
objem kyslíku; např. jde o dusík,
který se používá při inertizačních
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operacích a je médiem používaným
např. při čistění; současně se stává
potenciální příčinou nedostatku
kyslíku (inertizace je náhrada
jednoho nebezpečí druhým);
Větší ani menší nedostatek kyslíku
nelze lidskými smysly vnímat.
Lidská reakce při vdechování
vzduchu s nedostatkem kyslíku
bývá různá - viz tabulka:
obsah kyslíku ve reakce
vzduchu (obj.%)
20,9 normální stav
19,5 bezpečnostní limit
17 první známky hypoxie
(nedostatku kyslíku), zvýšení
objemu dýchaného vzduchu,
zrychlený tep
16 nepravidelné dýchání, ovlivnění
správnosti úsudku, snížení fyzické
a duševní výkonnosti nebývá ještě
významné
14 zvýšený dýchaný objem a
zrychlený tep, ztráta pozornosti,
správného úsudku a koordinace
12,5 koncentrace bezprostředně
ohrožující život a zdraví
10 velmi špatný úsudek a svalová
koordinace, přerušované dýchání,
možnost ztráty vědomí bez
předchozích příznaků i během
krátkého časového rozmezí;
7 - 8 ztráta vědomí během několika
málo minut možnost nabytí vědomí
v případě rychlé pomoci
6 spasmatické dýchání, křečovité
pohyby, okamžitá ztráta vědomí,
smrt během několika minut.
* ověření nezávadnosti ovzduší v
uzavřeném prostoru před vstupem
pracovníka;
* nepřipustit vstup osob do
uzavřeného prostoru pokud výskyt
zdraví škodlivých a výbušných
látek přesahuje přípustnou
koncentraci;
* trvalé monitorování pracovního
ovzduší (vnitřní atmosféry),
koncentrace kyslíku má být mezi
19,5 až 23,5 obj.%;
* kontrola obsahu kyslíku při
používání inertních plynů,
otevřeného ohně, PB, svařování
apod.);
* zajištění signalizace,
dorozumívání, účinné komunikace,
vybavení záchrannými a
pracovními prostředky, OOPP s
ohledem na místní podmínky a
závažnost ohrožení (i pro případ
nouze a vyproštění, vytažení
pracovníka);
* pozitivní ovlivnění vnitřní
atmosféry (podle potřeby zajistit
výměnu vzduchu; dostatečný
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přívod vzduchu, nucené větrání
přetlakem, správné použití
ventilačních a větracích zařízení);
* používání vhodných izolačních
dýchacích přístrojů;
* vyloučit vstup osamoceného
pracovníka do uzavřeného prostoru;
* stanovení postupu práce v
uzavřeném prostoru dle povolení ke
vstupu;
* zajištění dostatečného počtu
odborně a zdravotně způsobilých
pracovníků (koordinátor,
dohlížející a dozorující osoby,
vstupující osoby), seznámení těchto
osob s nebezpečími, podmínkami
vstupu a práce v uzavřených
prostorách;
* sledování a koordinace činností
uvnitř prostoru, trvalý dozor;
* správné větrání, zajištění
dostatečného přívodu vzduchu;

Zásobníky a
uzavřené prostory
/ Uzavřené
prostory

* pád osoby do hloubky - do uzavřeného prostoru; 1 1 1 1 * u uzavřených prostor zajišťovat
* pád osob nezajištěným nebo volně přístupným
bezpečnost okolního provozu např.
otvorem;
ochranným zábradlím proti pádu
* pád pracovníka z lávky, plošiny, ochozu apod.,
osob, trojnožkami, výstražnými
značkami v noci a za snížené
viditelnosti výstražným osvětlením
(červeným světlem);
* zajištění bezpečného výstupu a
sestupu do uzavřeného prostoru
bezpečnými horizontálními
komunikačními prostředky
(pevnými stupadlovými žebříky,
přenosnými žebříky apod.);
* překontrolování zařízení
umožňující vstup a vytažení osoby
do/z prostoru (žebříky, lana,
prostředky osobního zajištění
apod.);
* po ukončení práce uvést poklopy,
kryty atd. do původního stavu.

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

ohrožení přebytkem kyslíku, zvýšení nebezpečí
požáru a výbuchu

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* otrava toxickými látkami při zvýšení jejich
1 1 1 1 * identifikace toxických látek
koncentrace;
(plyny, páry) vhodnými detekčními
* nadýchání (inhalace) škodlivých složek
přístroji před vstupem do
chemických látek, výparů ředidel a rozpouštědel
uzavřeného prostoru;
(narkotický efekt některých látek se může projevit
* výběr vhodných monitorovacích
již při koncentracích podstatně nižších, než jsou
zařízení (digitální, analogové,
koncentrace nebezpečné z hlediska požáru nebo
kolorimetrické trubičky);
výbuchu);
* trvalé monitorování přítomnosti
* kontaminace ovzduší nebezpečnými látkami
toxických látek v pracovním
(plyny, parami, prachy);
ovzduší po dobu přítomnosti
* svařování znečistěných částí s vývinem
pracovníka v uzavřeném prostoru
toxických a par (obsahující těžké kovy apod.);
(v atmosféře s nedostatkem kyslíku
Toxické plyny nebo páry se v uzavřených
nebudou monitorovací přístroje na
prostorách mohou objevit:
hořlavé látky udávat spolehlivé
1. z obsahu nebo zbytků obsahu uzavřeného
informace!);
prostoru,
* udržování přijatelné úrovně
2. činnostmi nebo materiálem přineseným a
škodlivin v pracovním ovzduší,
používaným v uzavřeném prostoru,
popř. jejich snížení řádným
3. přirozeným rozkladem látek uvnitř uzavřeného
vyvětráním popř.
prostoru.
pomocí jiných technických opatření
4. chemickými nebo biochemickými reakcemi, při
(NPK-P, PEL);

1 1 1 1 * kontrola těsnosti hadic přívodu
kyslíku k řezacímu nebo
svařovacímu hořáku;
* vyloučení úniku kyslíku z hadic,
spojů, láhve při svařování nebo
řezání kyslíkoacetylenovým
plamenem;
* umístění tlakových láhví mimo
uzavřený prostor;
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* používání vhodných OOPP k
ochraně dýchacích orgánů (masky s
příslušnými filtry, izolační dýchací
přístroje);
* vyloučit vstup do uzavřených
prostor pokud výskyt zdraví
škodlivých a výbušných látek
přesahuje přípustné koncentrace;
* používání signalizačního zařízení,
stanovení způsobu dorozumívání a
komunikace;
* mít připraveny záchranné
prostředky, vytahovací zařízení pro
havarijní případy, pro vyproštění,
vytažení pracovníka;
* trvalý dozor a koordinace;
* zajištění práce dostatečného počtu
pracovníků s ohledem na místní
podmínky a závažnost ohrožení;
* pozitivní ovlivnění vnitřní
atmosféry (podle potřeby zajistit
výměnu vzduchu; dostatečný
přívod vzduchu, nucené větrání
přetlakem, odsávání zplodin
svařování, použití ventilačních a
větracích zařízení);
* vyloučit vstup osamoceného
pracovníka do uzavřeného prostoru;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

kontakt osoby s chemickou látkou

1 1 1 1 * vhodný pracovní oděv a rukavice;
* správné pracovní postupy a
prostředky;
* uzavření, zaslepení přívodu
média, odvedení nebezpečné látky
mimo ohrožená místa práce;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* samovznícení, vznícení, požár, výbuch v
uzavřeném prostoru
* působením vysokých teplot např. v případě
znečistění svarových ploch nebo povrchu
materiálu;

1 1 1 1 * vypracování pracovního a
technologického postupu pro
ošetřování a údržbu povrchů,
lepení, čistění uvnitř uzavřených
prostorů a nádrží;
* udržování přijatelné bezpečné
koncentrace pro hořlavé páry a
plyny (pod hranicí 10 %, příp. 25 %
dolní meze výbušnosti);
* výběr vhodných monitorovacích
zařízení (přístrojů na detekci
hořlavých plynů a par), jejich
kalibrace;
* trvalé monitorování přítomnosti
hořlavých plynů a par po dobu
přítomnosti pracovníka v
uzavřeném prostoru (v atmosféře s
nedostatkem kyslíku nebudou
monitorovací přístroje, senzory na
hořlavé látky udávat spolehlivé
informace!);
* pozitivní ovlivnění vnitřní
atmosféry (podle potřeby zajistit
výměnu vzduchu, dostatečný
přívod vzduchu, nucené větrání
přetlakem, ventilačními a větracími
zařízeními);
* sledování a koordinace činností
uvnitř prostoru, trvalý dozor;
* vyloučení zdroje iniciace,
používání svítidel v nevýbušném
provedení (dle prohlášení o shodě);

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* utopení při vstupu a práci v šachtách, kanálech, 1 1 1 1 * správné pracovní postupy;
kanalizačních stokách, studnách, hlubokých
* uzavření, zaslepení přívodu vody,
sklepech, žumpách, nádržích, potrubích,
odvedení vody z ohrožených míst
technologických zařízeních, tancích a jiných
práce;
uzavřených prostorách s výskytem vody popř.
* vybavení pracovníků OOPP a
jiných kapalin;
záchrannými prostředky (záchranný
* utopení při náhlém zaplnění uzavřeného prostoru
pás atd.);
vodou;
* přerušení práce ve stokách při
silnějším dešti a zejména při
přívalových srážkách;
* vyloučit vstup osamoceného
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pracovníka do uzavřeného prostoru;
* vstupy do uzavřených prostor
zajistit proti přístupu nepovolaných
osob;
* sledování a koordinace činností
uvnitř prostoru, trvalý dozor;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* prašnost;
* respirační nebezpečí, ohrožení dýchadel při
vdechnutí rozvířeného prachu;
* snížení viditelnosti;

1 1 1 1 * zabránění rozvíření prachu např.
v důsledku pádu materiálu do
usazeného prachu;
* skrápění, inertizace v případě
hořlavých prachů;
* přidělení a používání OOPP k
ochraně dýchacích orgánů;
* vyloučit vstup osamoceného
pracovníka do uzavřeného prostoru;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* vtažení, pohlcení, zasypání materiálem,
1 1 1 1 * vyloučit vstup osamoceného
* propadnutí pevnou vrstvou (vytvořenou klenbou)
pracovníka do uzavřeného prostoru
sypkého materiálu,
(zásobníku, sila, bunkru);
* pád slehlého materiálu, uvolnění a propadnutí
* zajištění vstupů a přístupových
klenby na pracovníka a jeho následné zasypání a
otvorů do zásobníků proti
udušení v zásobníku, nejčastěji při vstupu
svévolnému vstupu osob
pracovníka do zásobníku za účelem odstraňování
(uzamčením vstupních poklopů,
nánosů, kleneb a trychtýřů a podobných závad ve
mříží, víka, uzamčením dveří
vnitřním prostoru zásobníku;
přístupu nad zásobníky apod.);
* zavalení pracovníka a udušení sypkým
* pro vstup do zásobníku (sila,
materiálem po jeho vstupu na povrch
bunkru apod.) předem vydat
skladovaného materiálu v zásobníku a následném
povolení osobou odpovědnou za
propadnutí klenby (toto ohrožení vzniká nejčastěji
jejich provoz;
u zásobníků s tzv. spodním odběrem);
* před vydáním povolení zvážit
* náhlé sesutí ulpělé sypké hmoty z vnitřní stěny
nebezpečí pro příslušný pracovní
zásobníku na pracovníka;
úkon, vstup do zásobníku povolit
jen nelze-li bezpečněji odstranit
závady z vnější strany zásobníku
(sila);
* zajišťování stálého dozoru nad
pracovníkem v zásobníku
pověřenou osobou, resp. jeho vstup
do zásobníku zajišťovat alespoň
dvěma dalšími osobami
vyškolenými pro tuto práci;
* vybavení pracovníka vstupujícího
do zásobníku potřebnými
prostředky a pomůckami; vybavení
se řídí dle konstrukce zásobníku,
místních podmínek a charakteru
prováděné činnosti - dle provozního
předpisu provozovatele (zejména
bezpečnostní příp. záchranný,
evakuační postroj, zajišťovací lana,
navíjedlo, prostředky a zařízení pro
vyproštění, vytažení pracovníka,
potřebné nářadí, OOPP, popř.
dýchací přístroj nebo ochranná
maska atd.);
* před vstupem pracovníka do
zásobníku odpovědný pracovník
řídící práce zajistí:
- zastavení přísunu a odběru
sypkého materiálu a zajištění
příslušného dopravníku ve vypnuté
poloze;
- zásobník zajistit proti uvedení do
chodu, vypnutím el. proudu s
označením vypínače; tabulkou,
dozor u ovládacích prvků;
- označení zásobníku bezpečnostní
tabulkou upozorňující na to, že se
uvnitř pracuje;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

pád pracovníka na rovině, uklouznutí, zakopnutí o 1 1 1 1 * zajištění dostatečného osvětlení;
překážku
* vhodná pracovní obuv;
* sledovat stav komunikace a
pochůzných ploch;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* působení extrémních teplot;
* popálení při kontaktu s horkými povrchy;

1 1 1 1 * před vstupem do ohnišť a pecí
počkat dostatečnou dobu na jejich
vychladnutí;
* vhodný pracovní režim, rotace
pracovníků;

_______________________________________________________________________
Dokument je majetkem společnosti Ethanol Energy a.s.. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno

str. 10 z 55
P03 ke S31
Seznam možných rizik

revize: 0
platnost od: 1. 11. 2017
* vyloučit vstup osamoceného
pracovníka do uzavřeného prostoru;
* používání vhodných OOPP;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* naražení hlavy při snížené průchozí výšce
prostoru,
* práce v nepřirozených polohách (vkleče,
předklonu apod.),

1 1 1 1 * vhodný pracovní režim, rotace
pracovníků;
* správné pracovní postupy;
* vyloučit vstup osamoceného
pracovníka do uzavřeného prostoru;
* důsledně používat OOPP zejména ochrannou přilbu;
* upozornění a označení zdrojů
nebezpečí.

Zásobníky a
snížení
uzavřené prostory viditelnosti
/ Uzavřené
prostory

* snížená viditelnost, nedostatečné osvětlení, tma; 1 1 1 1 * zajištění adekvátní viditelnosti
* stres, strach ze tmy a šera;
pro bezpečné provádění pracovních
činností, včetně chůze;
* kontrola stavu přenosných
svítidel před vstupem do
uzavřeného prostoru;
* vybavení osoby vstupující do
uzavřeného prostoru záložním
zdrojem světla (zpravidla
bateriovou svítilnou);
* vyloučit vstup osamoceného
pracovníka do uzavřeného prostoru;
* vstupy do uzavřených prostor
zajistit proti přístupu nepovolaných
osob;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* zavalení a udušení pracovníka sypkou hmotou
1 1 1 1 * pracovník uvnitř zásobníku nesmí
při jeho vstupu na povrch skladovaného materiálu
dosáhnout chodidly hlouběji než l
v zásobníku nebo na hromadu vytvořenou tzv.
m pod hranicí převisu sypkého
spodním odběrem, zejména při propadnutí či
materiálu nebo trychtýře jím
proboření klenby
vytvořeného a nesmí vstupovat
chodidly přímo na skladovaný
materiál (platí i pro skládku se
spodním odběrem);
* zabezpečovací lano
bezpečnostního postroje udržovat
stále napnuté a spolehlivě
zajišťovat osobu v zásobníku
pověřenými pracovníky tak, aby
bylo možno pracovníka v případě
potřeby vyprostit a vytáhnout;
* s pracovníkem uvnitř zásobníku
udržovat stálé spojení dohodnutými
znameními;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* přiražení, přiskřípnutí, zhmoždění prstů při
manipulaci s poklopem,
* vyklouznutí poklopu z ruky,

1 1 1 1 * správné pracovní postupy,
správné uchopení poklopu a jeho
částí;
* použití vhodných nástrojů a
pomůcek při vyjímání (otevírání) a
ukládání (zavírání) poklopů a
uzávěrů šachet
* nepoužívat poškozené, mokré a
zamaštěné rukavice;

Zásobníky a
Uzavřené
uzavřené prostory prostory
/ Uzavřené
prostory

* úraz el. proudem v kovových uzavřených
prostorách s vlhkým a mokrým prostředím
(nádrže, cisterny);

1 1 1 1 * použití nízkonapěťových svítidel
(12 V nebo 24 V);
* ochrana před nebezpečným
dotykovým napětím;
(viz též knihovna "Elektrická
zařízení - Úraz el. proudem")

Doprava,
autoopravárenství,
údržba
komunikací /
Silniční vozidla a
pojízdné stroje

Silniční
vozidla,
pojízdné
prostředky a
stroje

* zasažení pracovníka materiálem a předměty při 3 2 1 6 * při otvírání bočnic stát bokem,
otevření bočnic a zadního čela;
aby nebyl pracovník zasažen
* zranění pracovníka materiálem spadlým z korby
padajícím materiálem;
(ložné plochy) vozidla;
* správné postavení bokem od
břemene;

Doprava,
autoopravárenství,
údržba
komunikací /
Silniční vozidla a
pojízdné stroje

Silniční
vozidla,
pojízdné
prostředky a
stroje

* zranění nohou (nebo jiné části těla) při
3 3 1 9 * pro výstup a sestup na vozidlo
sestupování a při seskoku z ložné plochy vozidla, z
používat žebříku nebo jiné
kabiny
rovnocenné zařízení (stupadla,
* pád z vozidla nebo stroje při provádění čistění
nášlapné patky, přidržovat se madel
nebo údržby na zvýšených místech;
apod.);
* používání vhodných a
bezpečných konstrukcí, prostředků
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a pomůcek pro zvyšování míst
práce;

Doprava,
autoopravárenství,
údržba
komunikací /
Silniční vozidla a
pojízdné stroje

Silniční
vozidla,
pojízdné
prostředky a
stroje

* sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku,
zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla

2 3 1 6 * vyznačení nebezpečných míst v
blízkosti svahů, výkopů, jam a
podobných nebezpečných míst

Doprava,
autoopravárenství,
údržba
komunikací /
Silniční vozidla a
pojízdné stroje

Silniční
vozidla,
pojízdné
prostředky a
stroje

* náraz vozidla nebo stroje na překážku,
převrácení vozidla

2 3 1 6 * správný způsob řízení,
přizpůsobení rychlosti okolnostem
a podmínkám na staveništi;
* zajištění volných průjezdů;

Doprava,
autoopravárenství,
údržba
komunikací /
Silniční vozidla a
pojízdné stroje

Silniční
vozidla,
pojízdné
prostředky a
stroje

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo 2 3 1 6 * oprávnění pro řízení vozidla
pevnou překážkou - dopravní nehody:
(řidičský průkaz příslušné skupiny),
- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu),
školení řidičů;
- náraz vozidla na překážku,
* dodržování pravidel silničního
- převrácení vozidla,
provozu, bezpečnostních přestávek,
- sjetí vozidla mimo vozovku,
pozornost, přiměřená rychlost atd.;
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení nebo sražení
* nezdržovat se za couvajícím
osoby vozidlem,
vozidlem a v dráze couvání,
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části
rozhlédnout se před vstupem do
stavby či jiné pevné konstrukci;
komunikace;
* zajištění odstaveného vozidla
proti nežádoucímu ujetí;
* dodržování pracovního režimu;

Žebříky / Žebříky Jednoduché a * pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability
přenosné
dvojité žebříky žebříku při použití žebříku pro práci;

3 3 1 9 * žebříky používat jen pro
krátkodobé, fyzicky nenáročné
práce při použití jednoduchého
nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na
žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v
každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a
spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena
(snášena) jen břemena o hmotnosti
do 15 kg, pokud zvláštní právní
předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup
(sestup) musí svým horním koncem
přesahovat výstupní (nástupní)
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž
tento přesah lze nahradit pevnými
madly nebo jinou pevnou částí
konstrukce, za kterou se vystupující
(sestupující) zaměstnanec může
spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být
volný prostor alespoň 0,18 m a u
paty žebříku ze strany přístupu
musí být zachován volný prostor
alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby
byla zajištěna jeho stabilita po
celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být
postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém
podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí
být upevněn bezpečným způsobem
a s výjimkou provazových žebříků
zajištěn proti posunutí a rozkývání.
Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec
pracovat jen v bezpečné vzdálenosti
od jeho horního konce, za kterou se
u žebříku opěrného považuje
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m,
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u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m
od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění
prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém
žebříku (malířské práce) může být
prováděna zaškolenými
zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí
ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku
provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající
žebřík);
* pravidelné prohlídky,
nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových
žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o
vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn
bezpečným způsobem a s výjimkou
provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být
zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo
dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo
jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí
být užívány tak, aby jednotlivé díly
byly zajištěny proti vzájemnému
pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před
zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce
větší než 12 m nelze používat;
Zakázané manipulace při práci na
žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů
nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních
pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat
(sestupovat) ani na něm pracovat
současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako
přechodový můstek s výjimkou
případů, kdy je k takovému použití
výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se
vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla)
mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno
hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku
ve vzdálenosti chodidel blíže než
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0,8 m od jeho konce a na dvojitém
žebříku blíže než 0,5 m od jeho
konce;
* vystupovat na žebřík s
poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými
tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného
vyklánění ze žebříku do strany a
také práce pracovníka příliš blízko
horního konce žebříku, kdy dochází
ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o
délce větší než 12 m;

Žebříky / Žebříky Jednoduché a * pád osoby ze žebříku při vystupování či
3 3 1 9 * žebříky používat jen pro
přenosné
dvojité žebříky sestupování;
krátkodobé, fyzicky nenáročné
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku
práce při použití jednoduchého
nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení
nářadí;
žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení a
* při výstupu, sestupu a práci na
nerovnoměrném zatížení žebříku;
žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v
každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a
spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena
(snášena) jen břemena o hmotnosti
do 15 kg, pokud zvláštní právní
předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup
(sestup) musí svým horním koncem
přesahovat výstupní (nástupní)
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž
tento přesah lze nahradit pevnými
madly nebo jinou pevnou částí
konstrukce, za kterou se vystupující
(sestupující) zaměstnanec může
spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být
volný prostor alespoň 0,18 m a u
paty žebříku ze strany přístupu
musí být zachován volný prostor
alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby
byla zajištěna jeho stabilita po
celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být
postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém
podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí
být upevněn bezpečným způsobem
a s výjimkou provazových žebříků
zajištěn proti posunutí a rozkývání.
Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec
pracovat jen v bezpečné vzdálenosti
od jeho horního konce, za kterou se
u žebříku opěrného považuje
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m,
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m
od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění
prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém
žebříku (malířské práce) může být
prováděna zaškolenými
zaměstnanci, pohybují-li se po
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ploše, kde je vyloučeno nebezpečí
ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku
provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající
žebřík);
* pravidelné prohlídky,
nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových
žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o
vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn
bezpečným způsobem a s výjimkou
provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být
zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo
dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo
jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí
být užívány tak, aby jednotlivé díly
byly zajištěny proti vzájemnému
pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před
zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce
větší než 12 m nelze používat;
Zakázané manipulace při práci na
žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů
nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních
pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat
(sestupovat) ani na něm pracovat
současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako
přechodový můstek s výjimkou
případů, kdy je k takovému použití
výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se
vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla)
mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno
hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku
ve vzdálenosti chodidel blíže než
0,8 m od jeho konce a na dvojitém
žebříku blíže než 0,5 m od jeho
konce;
* vystupovat na žebřík s
poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými
tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného
vyklánění ze žebříku do strany a
také práce pracovníka příliš blízko
horního konce žebříku, kdy dochází
ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o
délce větší než 12 m;
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4 3 1 12 * žebříky používat jen pro
krátkodobé, fyzicky nenáročné
práce při použití jednoduchého
nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na
žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v
každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a
spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena
(snášena) jen břemena o hmotnosti
do 15 kg, pokud zvláštní právní
předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup
(sestup) musí svým horním koncem
přesahovat výstupní (nástupní)
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž
tento přesah lze nahradit pevnými
madly nebo jinou pevnou částí
konstrukce, za kterou se vystupující
(sestupující) zaměstnanec může
spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být
volný prostor alespoň 0,18 m a u
paty žebříku ze strany přístupu
musí být zachován volný prostor
alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby
byla zajištěna jeho stabilita po
celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být
postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém
podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí
být upevněn bezpečným způsobem
a s výjimkou provazových žebříků
zajištěn proti posunutí a rozkývání.
Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec
pracovat jen v bezpečné vzdálenosti
od jeho horního konce, za kterou se
u žebříku opěrného považuje
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m,
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m
od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění
prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém
žebříku (malířské práce) může být
prováděna zaškolenými
zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí
ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku
provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající
žebřík);
* pravidelné prohlídky,
nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových
žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o
vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
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zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn
bezpečným způsobem a s výjimkou
provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být
zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo
dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo
jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí
být užívány tak, aby jednotlivé díly
byly zajištěny proti vzájemnému
pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před
zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce
větší než 12 m nelze používat;
Zakázané manipulace při práci na
žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů
nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních
pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat
(sestupovat) ani na něm pracovat
současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako
přechodový můstek s výjimkou
případů, kdy je k takovému použití
výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se
vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla)
mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno
hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku
ve vzdálenosti chodidel blíže než
0,8 m od jeho konce a na dvojitém
žebříku blíže než 0,5 m od jeho
konce;
* vystupovat na žebřík s
poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými
tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného
vyklánění ze žebříku do strany a
také práce pracovníka příliš blízko
horního konce žebříku, kdy dochází
ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o
délce větší než 12 m;

Žebříky / Žebříky Jednoduché a * převrácení žebříku jinou osobou, najetí na žebřík 2 3 1 6 * zajištění případně ohrazení
přenosné
dvojité žebříky projíždějícím vozidlem apod.;
prostoru kolem paty žebříku;
* bezpečnostní označení žebříku
(červenobílou barvou, terčíky
apod.);
Žebříky / Žebříky Jednoduché a * prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s
přenosné
dvojité žebříky následným pádem pracovníka;

3 3 1 9 * udržovat žebříky v řádném
technickém stavu;
* poškozené žebříky odstranit z
pracoviště;
* nepoužívat poškozené žebříky;
* nepracovat nad sebou a
nevystupovat ani nesestupovat po
žebříku více osob současně;
* nevynášet ani nesnášet břemeno o
hmotnosti nad 15 kg,
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* před každým použitím žebříku
provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající
žebřík);
* pravidelné prohlídky,
nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných žebříků;

Žebříky / Dvojité Dvojité žebříky rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku;
žebříky

1 1 1 1 * opatření dvojitých žebříků
zajišťovacími řetízky, táhly apod.
proti rozevření;
* žebříky používat jen pro
krátkodobé, fyzicky nenáročné
práce při použití jednoduchého
nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na
žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v
každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a
spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena
(snášena) jen břemena o hmotnosti
do 15 kg, pokud zvláštní právní
předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup
(sestup) musí svým horním koncem
přesahovat výstupní (nástupní)
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž
tento přesah lze nahradit pevnými
madly nebo jinou pevnou částí
konstrukce, za kterou se vystupující
(sestupující) zaměstnanec může
spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být
volný prostor alespoň 0,18 m a u
paty žebříku ze strany přístupu
musí být zachován volný prostor
alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby
byla zajištěna jeho stabilita po
celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být
postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém
podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí
být upevněn bezpečným způsobem
a s výjimkou provazových žebříků
zajištěn proti posunutí a rozkývání.
Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec
pracovat jen v bezpečné vzdálenosti
od jeho horního konce, za kterou se
u žebříku opěrného považuje
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m,
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m
od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění
prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém
žebříku (malířské práce) může být
prováděna zaškolenými
zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí
ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku
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provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající
žebřík);
* pravidelné prohlídky,
nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových
žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o
vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být
zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m,
zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn
bezpečným způsobem a s výjimkou
provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být
zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo
dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo
jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí
být užívány tak, aby jednotlivé díly
byly zajištěny proti vzájemnému
pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před
zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce
větší než 12 m nelze používat;
Zakázané manipulace při práci na
žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů
nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních
pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat
(sestupovat) ani na něm pracovat
současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako
přechodový můstek s výjimkou
případů, kdy je k takovému použití
výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se
vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla)
mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno
hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku
ve vzdálenosti chodidel blíže než
0,8 m od jeho konce a na dvojitém
žebříku blíže než 0,5 m od jeho
konce;
* vystupovat na žebřík s
poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými
tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného
vyklánění ze žebříku do strany a
také práce pracovníka příliš blízko
horního konce žebříku, kdy dochází
ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o
délce větší než 12 m;

Žebříky / Dvojité Dvojité žebříky podjetí dvojitého žebříku, pád pracovníka
žebříky

1 1 1 1 * neopírat dvojitý žebřík,
nepoužívat tento žebřík jako žebřík
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opěrný;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi
opracovávaných materiálů při práci vrtačkami;

2 3 1 6 * při pracovních úkonech, kdy
hrozí nebezpečí ohrožení zraku
(např. u vrtaček s příklepem při
vrtání do cihel nebo betonu)
používat brýle nebo obličejové štíty
k ochraně očí;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* vznik kroutícího momentu - zhmoždění ruky,
1 3 1 3 * soustředěnost při vrtání;
vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v
* obsluha musí být na zaseknutí
případě "zakousnutí" (zaseknutí) nebo prasknutí
(zablokování) vrtáku při vrtání
vrtáku (jde o náhlé zablokování vřetena), při
připravena (ať již je vrtačka
držení obrobku v rukou;
vybavena bezpečnostní spojkou či
nikoliv) a ihned nářadí pustit;
* vypínač nářadí v naprostém
pořádku tak, aby vypnul okamžitě
po sejmutí ruky obsluhy z jeho
tlačítka;
* u některých vrtaček používat
přídavnou rukojeť (pozor na
reakční moment vrtačky při
zablokování vrtáků);
* používat nářadí jen pro práce a
účely pro které jsou určeny;
* s nářadím pracovat s citem a
nepřetěžovat ho, nepůsobit
nadměrnou silou;
* opravu el. nářadí provádět jen po
odpojení od sítě;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a
2 2 1 4 * používat nářadí jen pro práce a
smeknutí nářadí a zranění obsluhy, zejména rukou
účely pro které jsou určeny;
a přední části těla (pořezání, řezné a tržné rány),
* s nářadím pracovat s citem a
prasknutí nástroje (vrtáku), vypadnutí nástroje;
nepřetěžovat ho, nepracovat s
nadměrnou silou;
* udržovat rukojeti v suchém a
čistém stavu (chránit před olejem a
mastnotou);
* vrták do čelisťového sklíčidla
spolehlivě upevnit pomocí kličky a
to řádným utažením ve všech třech
polohách;
* nepřetěžování vrtačky, používání
ostrého vrtáku;
* vzhledem k velkému kroutícímu
momentu se musí při ručním vrtání
používat vrtačky přiměřeně velké s
řádně upevněným držadlem;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných
1 2 1 2 * vhodné ustrojení pracovníka bez
částí, vlasů, rukavic na rotující nástroj (vrták) nebo
volně vlajících částí;
vřeteno;
* dodržování zákazu nosit neupnutý
oděv, náramkové hodinky apod.;
* je nebezpečné držet vrtačku při
práci v rukavicích;
* klíčky pro ovládání sklíčidel el.
vrtaček nepřipevňovat k vrtačce
pomocí řetízku, šňůrky apod.
* dodržování zákazu přenášení
nářadí zapojeného do sítě s prstem
na spínači;
* dodržování zákazu zastavovat
rotující vřeteno nebo vrták rukou a
rukou odstraňovat třísky a odpad;
* provádění seřizování, čistění,
mazání a oprav nářadí jen je-li
nářadí v klidu;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické

* ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími
částmi omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím
nad hlavou či rameny;

1 2 1 2 * omezení práce s nářadím nad
hlavou a na žebřících a podobných
nestabilních konstrukcích pro práce
ve výškách;
* používání OOPP (brýle, čepice,
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popř. přilba);
* pevné postavení pracovníka s
možností odklonit hlavu či tělo
mimo padající části;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě
pádu nářadí z výšky při práci na žebřících;

1 2 1 2 * omezení práce s nářadím na
žebřících;
* dle potřeby zajištění nářadí proti
pádu;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku
apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění
končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění
apod.);

2 3 1 6 * zajištění pevného a stabilního
postavení pracovníka při práci s
nářadím, omezení práce na
žebřících;
* vyloučení práce na vratkých a
nestabilních konstrukcích;
* namísto žebříku používat
bezpečnějších a stabilnějších
zařízení (plošin, schůdků a s
plošinou, lešení apod.);

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem) při styku 2 2 1 4 * správné pracovní postupy - dle
ruky s vrtákem;
návodu k používání;
* nepřenášet nářadí s prstem na
spínači při připojení k síti;
* udržovat suché a čisté rukojeti a
uchopovací částí nářadí (ochrana
před olejem a mastnotou);
* nepřibližovat ruku do nebezpečné
blízkosti pohybujícího se nástroje a
zabránit styku ruky s nástrojem,
např. při nežádoucím uvedení do
chodu;
* před připojením nářadí do sítě se
přesvědčit zda je spínač vypnutý, u
nářadí vybavených zajišťovacím
(aretačním) tlačítkem (kolíkem)
nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj.
zablokováno na stálý chod;
* před použitím nářadí pečlivě
zkontrolovat zda nejsou poškozené
kryty nebo jiné části nářadí,
zkontrolovat všechny pohyblivé
části, které mohou ovlivnit
správnou funkci nářadí a posoudit,
zda jsou schopny řádně pracovat a
plnit všechny určené funkce;
* dodržování zákazu zastavovat
rotující vřeteno nebo vrták rukou;
* dodržování zákazu rukou
odstraňovat třísky a odpad;
* provádění seřizování, čistění,
mazání a opravy nářadí jen je-li
nářadí v klidu;
* po ukončení práce, před jeho
údržbou a před výměnou nástrojů
(vrtáků a jiných nástrojů) vytáhnout
přívodní kabel ze zásuvky;
* věnovat práci s nářadí pozornost;
je-li obsluha nesoustředěna nebo
unavena nesmí s nářadím pracovat;
* nepoužívání poškozeného nářadí
a nářadí, které nelze spínačem
vypnout nebo zapnout;
* nářadí odkládat, přenášet nebo
opouštět jen když je v klidu;
* nářadí přenášet jen za část k tomu
určenou;

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické

* zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby
nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím,
uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci
nástroje;

1 2 1 2 * správné osazení a upevnění
nástroje (vrtáku apod.);
* použití vhodného nástroje;
* používání nářadí v souladu s
účelem použití dle návodu,
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vrtačky
Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky
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nepřetěžování vrtačky;

* úraz elektrickým proudem - z principu ručního 1 4 1 4 * opravu provádět odborně, jen po
nářadí drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí
odpojení od sítě;
úrazu při průchodu el. proudu živým organismem.
* nepoužívání el. nářadí určeného
Na nářadí působí pracovník silou, takže jeho svaly
pro ochranu nulováním nebo
jsou předepjaty a styk s vodivými částmi je
zemněním pro práci a použití v
obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak
mokru nebo na kovových
dochází nezřídka ke svalové křeči, k zástavě
konstrukcích;
dechu, ve vážných případech i k fibrilaci srdečních
* provádění předepsané kontroly
komor. Při zasažení el. proudem může dojít
nářadí na pracovišti před zahájením
následně k pádu pracovníka z výšky, žebříku
práce a po skončení práce s
apod.;
nářadím (v případě zjištění závad
předat nářadí nebo jeho součásti k
opravě);
* nepoužívání poškozeného nářadí
a nářadí, které nelze spínačem
vypnout nebo zapnout ani
poškozených el. přívodů
* nářadí nepřenášet za přívodní
kabel, ani tento kabel nepoužívat k
vytažení vidlice ze zásuvky;
* přívodní kabel klást mimo ostré
hrany; podle potřeby jej chránit
vhodným způsobem proti
mechanickému popř. jinému
poškození; el. kabel nenamáhat
tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci
vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat
prodlužovací kabel jen je-li
příslušně označený a určený pro
toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel,
prodlužovací kabel, vidlici,
návlačku pravidelně kontrolovat a
podrobovat revizím (ČSN 33
1600);
* nepoužívat poškozené el. nářadí
ani el. přívody, kabely;
* po ukončení práce vidlici el.
přívodu odpojit ze zásuvky;
(viz též knihovna "Elektrická
zařízení - úraz el. proudem")

Malá
Elektrické
mechanizace,
vrtačky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
vrtačky

* vibrace přenášené na ruce, traumatická vibrační
vazoneuróza při dlouhodobější trvalé práci;

2 2 1 4 * udržování nářadí v řádném
technickém stavu;
* dodržování bezpečnostních
klidových přestávek dle návodu k
používání;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* vyklouznutí, vypadnutí brusky z ruky, sjetí a
smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí;

1 2 1 2 * používat brusku jen pro práce a
účely, pro které jsou určeny;
* s nářadím pracovat s citem,
nepřetěžovat ho, nepoužívat
nadměrnou sílu;
* používat brusky s řádně
upevněným držadlem;
* rukojeti chránit před olejem a
mastnotou;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných
částí, vlasů, rukavice na rotující nástroj (rotující
upínací součásti brousících, leštících, hladících
kotoučů);

1 2 1 2 * vhodné ustrojení pracovníka bez
volně vlajících částí, nepracovat v
rukavicích;
* dodržování zákazu nosit neupnutý
oděv, náramkové hodinky apod.;
* dodržování zákazu přenášení
nářadí zapojeného do sítě s prstem
na spínači;
* dodržování zákazu zastavovat
rukou rotující vřeteno;
* dodržování zákazu rukou
odstraňovat odpad;
* seřizování, čistění, mazání a
opravy provádět jen je-li nářadí v
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klidu;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku
apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění
končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění
apod.);

1 2 1 2 * zajištění pevného, stabilního
postavení pracovníka při práci s
bruskou;
* vyloučení práce na vratkých a
nestabilních konstrukcích;
* s bruskami pokud možno
nepracovat na žebříku;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* pořezání rotujícím nástrojem (brousícím nebo
řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem
např. při nežádoucím uvedení do chodu;

2 2 1 4 * postupovat dle návodu k
používání;
* nepřenášet nářadí s prstem na
spínači při připojení k síti;
* nepřibližovat ruku do nebezpečné
blízkosti pohybujícího se nástroje a
zabránit styku ruky s nástrojem, při
nežádoucím uvedení do chodu;
* před připojením nářadí do sítě se
přesvědčit, zda je spínač vypnutý, u
nářadí vybavených zajišťovacím
(aretačním) tlačítkem (kolíkem)
nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj.
zablokováno na stálý chod;
* před použitím nářadí zkontrolovat
kryty;
* dobíhající kotouč nebrzdit tlakem
na bok kotouče;
* provádění seřizování, čistění,
mazání a oprav nářadí jen, je-li
nářadí v klidu;
* po ukončení práce, před jeho
údržbou a před výměnou nástrojů
vytáhnout přívodní kabel ze
zásuvky;
* věnovat práci s nářadí pozornost;
* při práci nepřibližovat ruce do
nebezpečné blízkosti rotujícího
nástroje;
* při broušení dbát na to, aby se
obsluha brusky nedotýkala jinou
částí těla než rukama;
* nepoužívání poškozeného nářadí
a nářadí, které nelze spínačem
vypnout nebo zapnout;
* brusku odkládat, přenášet nebo
opouštět jen když je v klidu;
* brusku přenášet jen za část k
tomu určenou;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* zasažení různých částí těla částmi roztrženého
brousícího nebo řezacího kotouče;

1 3 1 3 * před zahájením práce se musí
obsluha přesvědčit, zda má brousící
kotouč správný smysl otáčení a zda
je dostatečně zajištěn;
* nepracovat se sejmutými kryty
nebo jejich částmi;
* brousit pozvolným přitlačováním
brousícího kotouče na broušený
předmět tak, aby se kotouč náhlým
nárazem nebo prudkým zabrzděním
nepoškodil, popř. neroztrhl;
* při použití brusky s
přestavitelným krytem brousícího
kotouče uzavřenou část krytu
nastavit směrem k obsluze;
* použití vhodného brousícího
nástroje, nepoužívání poškozeného
nebo nadměrně opotřebovaného
brousícího kotouče;
* použití vhodného brousícího
kotouče, aby nebyla překročena
max. dovolená obvodová rychlost
kotouče;
* používání brusky v souladu s
účelem použití dle návodu,
nepřetěžování brusky, nenamáhání
brusného kotouče na ohyb;
* brusku přikládat k obrobku jen v
zapnutém stavu;
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* brusku nepřetěžovat - tj.
nezatěžovat tak, aby se motor
zastavil;
* při řezných pracích (dělení rozbrušování) posunovat kotouč do
řezu přiměřeným a stálým tlakem;
* dělící (řezací) kotouč nepoužít
pro broušení materiálu;
* správné osazení a upevněné
brousícího nástroje - upínáním
brousících kotoučů pověřovat jen
zkušeného a k tomu vyškoleného
pracovníka;
* postup a podmínky při výměně a
upínání kotoučů jsou shodné jako
pro strojní brusky;
* brusku odkládat až je brousící
kotouč zastaven, neopírat ji o
brousící kotouč,
* brusný kotouč chránit před
nárazy, údery, pádem a jiným
mechanickým poškozením, u
brusky, která spadla vyměnit
brousící kotouč i když nevykazuje
viditelné poškození;
* brousící kotouč udržovat
centrický, jeho orovnáváním
pověřovat jen zkušeného
pracovníka (návod k používání);
* podle způsobu práce používat
brýle s netříštivými skly nebo
obličejového štítu;
* ruční brusku neupínat do
pomocných upínacích zařízení tj.
svěráků, stojanů apod. ani používat
k broušení tím způsobem, že se
broušený předmět přitlačuje rukou
k brousícímu kotouči (toto lze jen
výjimečně při orovnávání kotouče
nebo v případě, že je brousící
kotouč opatřen ochranným krytem
vyhovujícím bezpečnostním
předpisům pro strojní brusky);

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* zranění očí a obličeje odletujícími částmi při
1 4 1 4 * používání OOPP (brýlí, popř. i
opracovávaných různých materiálů pneumatickými
obličejových štítků k ochraně očí,
i elektrickými bruskami (nejzávažnější je ohrožení
popř. obličeje před odlétnutými
očí odlétnutými drobnými částicemi broušeného a
úlomky, třískami, drobnými
řezaného materiálu);
částicemi broušeného (řezaného)
materiálu a brousícího resp.
řezacího);
* neodstraňovat ochranné kryty
ručních brusek;
* brusku vést tak, aby proud jisker
a obroušený materiál směřoval
vždy od těla;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* ohrožení zraku při orovnávání brousícího
kotouče;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* ohrožení dýchacích cest jemným prachem,
2 2 1 4 * při dlouhodobější práci s nářadím
zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění;
na opracování kamene používat
* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování
ochrannou masku (respirátor)
kamene a stavebních materiálů a výrobků (zvlášť
zejména při vzniku prachu při
nebezpečný křemičitý (silikonový);
broušení a řezání přírodních hornin
(granitu, žuly, pískovce apod.),

1 4 1 4 * orovnávání brousících kotoučů je
dovoleno jen nástroji k tomu
určenými (např. kladkové
orovnávače, brousící orovnávací
nástroje, diamantové orovnávače
apod.);
* při orovnávání používat OOPP k
ochraně zraku;
* kromě orovnávání nezvyšovat
řezivost brousícího kotouče jiným
způsobem, např. nasekáváním nebo
osekáváním kotouče;
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kameniny, betonu, terasa);
* používání ochranných zařízení,
brousit za mokra dle druhu nářadí;
* bruskou nebrousit ani neřezat
azbestové materiály;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* vznik požáru;

1 4 1 4 * obsluha musí dbát na to, aby ve
směru proudu jisker při broušení
nebyly hořlavé materiály;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* působení hlučnosti na sluch;

2 2 1 4 * vzniká-li při broušení nadměrná
hlučnost musí pracovník používat
vhodné OOPP k ochraně sluchu;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* vibrace přenášené na ruce s postižením různých 2 2 1 4 * udržování nářadí v řádném
tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní
technickém stavu;
poruchy, onemocnění nervů; tyto poškození zdraví
* dodržování bezpečnostních
se projevují degenerativními změnami, které
klidových přestávek dle návodu k
vznikají přímým mechanickým účinkem rázů;
obsluze;
traumatická vibrační vazoneuróza při
dlouhodobější práci;

Malá
Elektrické
mechanizace,
brusky
nářadí / Elektrické
mechanizované
nářadí / Elektrické
brusky

* úraz elektrickým proudem;

1 1 1 1 * opravu provádět odborně, jen po
odpojení od sítě;
* nepoužívat brusku určenou pro
ochranu nulováním nebo zemněním
pro práci na kovových
konstrukcích;
* provádění předepsané kontroly
nářadí na pracovišti před zahájením
práce a po skončení práce s
nářadím (případně závad předat
nářadí nebo jeho součásti k
opravě);
* nepoužívání poškozené brusky
ani brusky, která nelze spínačem
vypnout nebo zapnout ani
poškozených el. přívodů;
* nářadí nepřenášet za přívodní
kabel, ani tento kabel nepoužívat k
vytažení vidlice ze zásuvky;
* prodlužovací šňůra musí být
stejná nebo stejného druhu jako je
pevně připojený elektrický přívod
brusky;
* omezit délku prodlužovací šňůry
na max.12 m;
* při práci dbát, aby pohyblivý
přívod nebyl poškozen
přiskřípnutím nebo naříznutím a
aby se přes něj nepřejíždělo ani
nechodilo;
* přívodní kabel klást mimo ostré
hrany; podle potřeby jej chránit
vhodným způsobem proti
mechanickému popř. jinému
poškození; el. kabel nenamáhat
tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci
vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat
prodlužovací kabel jen je-li
příslušně označený a určený pro
toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel,
prodlužovací kabel, vidlici,
návlačku pravidelně kontrolovat a
podrobovat revizím;
* nepoužívat poškozené el. nářadí
ani el. přívody, kabely;
* po ukončení práce vidlici el.
přívodu odpojit ze zásuvky;
(viz též knihovna "Elektrická
zařízení - úraz el. proudem")
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Malá
Ruční nářadí
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí a pomůcky
/ Ruční nářadí

* vyklouznutí nářadí z ruky;
2 2 1 4 * používání nepoškozeného nářadí
* poranění kloubů ruky úderem o rohy nebo hrany
s dobrým ostřím;
předmětu;
* pevné uchycení násady, zajištění
proti uvolnění klíny;
* provedení a úprava úchopové
části nářadí (která se drží v ruce),
hladký vhodný tvar těchto částí, bez
prasklin; udržování suchých a
čistých rukojetí a uchopovacích
částí; jejich ochrana před olejem a
mastnotou;
* pro danou práci používat správný
druh a velikost nářadí;
* pokud možno vyloučení práce s
nářadím nad hlavou vhodným
zvyšováním místa práce;

Malá
Ruční nářadí
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí a pomůcky
/ Ruční nářadí

* pád nářadí ze zvýšených pracovišť, podlah,
stolů;
* naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány;

Malá
Ruční nářadí
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí a pomůcky
/ Ruční nářadí

* stísněné prostory - odřeniny a zhmožděniny
1 2 1 2 * zajištění dostatku místa pro
rukou při práci s nářadím ve stísněných prostorách,
pracovníka včetně možnosti upnutí
při opravách, údržbě;
dlouhého materiálu do svěráku;
* úpravou pracoviště a organizací
zajistit pokud možno práci s
nářadím ve fyziologicky vhodných
polohách tak, aby pracovník
nemusel pracovat nářadím např.
nad hlavou;

Malá
Ruční nářadí
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí a pomůcky
/ Ruční nářadí

* dlouhotrvající jednostranné zatížení organismu,
nevhodné pracovní polohy;
* nadměrný tlak na část ruky (puchýře, otlaky,
mozoly);

2 2 1 4 * provedení a úprava úchopové
části nářadí (která se drží v ruce),
hladký vhodný tvar těchto částí;
* zácvik, praxe, správná technika
práce;
* správný režim práce a odpočinku,
případně zařazení bezpečnostních
přestávek;
* zajištění a umožnění vhodné
pracovní polohy a pohybového
prostoru;

Malá
Ruční nářadí
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí a pomůcky
/ Ruční nářadí

* zasažení osoby uvolněným nástrojem;

1 3 1 3 * nepoužívat poškozené nářadí (s
uvolněnou násadou, deformovanou
pracovní částí apod.);

Malá
Ruční nářadí
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí a pomůcky
/ Ruční nářadí

* nedostatečné osvětlení, snížení zrakového
2 2 1 4 * zajištění dobrého osvětlení, bez
vnímání;
oslnění;
* větší pravděpodobnost chyb pracovníků při práci
s ručním nářadím, zvýšená možnost úrazu;

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* převrácení, ztráta/porušení stability nakladače;
kolové lopatové * sjetí nakladače mimo komunikaci;
čelní a otočné * náraz nakladače na překážku;

1 2 1 2 * neukládání nářadí do blízkosti
volných okrajů podlah, zvýšených
pracovišť, podest, konstrukcí apod.;
* zajišťování nářadí proti pádu
používáním poutek, brašen apod.
při práci ve výšce;

2 4 1 8 * při jízdě s naloženým materiálem
mít pracovní zařízení v takové
poloze, příp. mít jej zajištěno tak,
aby nedošlo k nebezpečné ztrátě
stability stroje a omezení
viditelnosti v kabině;
* při pojíždění nakladače s
naplněnou lopatou udržovat lopatu
nízko nad terénem (cca 40 cm), ale
dostatečně vysoko, aby nenarážela
na nerovnosti nebo překážky na
pojezdové rovině;
* při jízdě ze svahu nebo do svahu
pracovní zařízení rýpadel dát do
takové polohy, aby klopný moment
byl co nejmenší, lopatu udržovat co
nejníže nad zemí;
* provozování nakladače na
rovném terénu; dodržení
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dovolených sklonů pojezdové a
pracovní roviny v podélném i
příčném směru při pohybu a
pracovní činnosti na sklonitém
terénu dle návodu (max. podélný
sklon kolových nakladačů je
zpravidla 15 - 30%);
* správný způsob řízení a technika
jízdy, přizpůsobení rychlosti
pojezdu okolnostem a podmínkám
na pracovišti (např. začne-li se
nakladač naklánět z důvodu
přetížení lopaty - k zajištění
stability ihned snížit zátěž);
* zajištění volných průjezdů;
* při jízdě ze svahu mít zařazenou
příslušnou nižší rychlost,
dodržování zákazu jízdy bez
zařazené rychlosti;

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby
2 3 1 6 * vyloučení přítomnosti osob v
kolové lopatové pracovním zařízením, lopatou, drapákem nebo
nebezpečném dosahu stroje; ve
čelní a otočné výložníkem;
vnitřním prostoru vagónu;
* přitlačení, naražení osoby k pevné konstrukci (k
* dodržovat zákaz přihrnovat
překážce, ke zdi, k vozidlu, k vagónu, apod.);
zeminu nebo jiný materiál ručně do
* zasažení osoby padajícím materiálem (kameny,
lopaty za chodu nakladače;
zeminou apod.);
* případě, kdy obsluha nakladače
nevidí na pracovní činnost (je
mimo zorné pole obsluhy, např. při
těžení jam, při vykládce vagónů
drapákovým zařízením apod.)
zajistit zprostředkované informace signalizaci smluvenými znameními
poučenou osobou;
* používání zvukového znamení
pro upozornění osob aby se
vzdálily z nebezpečného prostoru
stroje;
* vyloučení přítomnosti osob v
dráze pohybujícího se nakladače,
zejména při couvání; použití
zvukové signalizace;
* nabraný materiál nemá
přesahovat obrys lopaty;
* soustředěnost řidiče, dobrý
výhled z kabiny;

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* náraz nakládaného materiálu, kamene, větších
kolové lopatové pevných částí a pod. na kabinu nakládaného
čelní a otočné vozidla s možností ohrožení osob;

2 2 1 4 * při nakládání materiálu na
dopravní prostředky manipulovat s
pracovním zařízením nakladače
pouze nad ložnou plochou tak, aby
do dopravního prostředku
nenaráželo;
* nákladní vozidla přistavovat k
nakladači tak, aby obsluha stroje
otáčela pracovním zařízením nad
ložnou plochou nikoliv nad kabinou
vozidla;
* je-li nutné při nakládání
manipulovat s pracovním zařízením
stroje nad kabinou řidiče
dopravního prostředku, nesmí se v
ní zdržovat řidič ani jiné osoby;

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* pád osoby, přejetí koly, přitlačení;
kolové lopatové
čelní a otočné

2 3 1 6 * dodržovat zákaz přepravy osob na
nakladači a pracovním zařízení
(přeprava osob dovolena jen na
pomocném sedadle);

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* zasažení el. proudem při dotyku nebo přiblížení
kolové lopatové pracovního zařízení nakladače k vodičům
čelní a otočné venkovního vedení VN, VVN;

1 4 1 4 * dodržování zákazu pracovat s
nakladačem v ochranném pásmu el.
vedení VN a VVN, dodržování
dostatečného odstupu;
* v případě kontaktu nakladače s
venkovním el. vedením řidič musí
zůstat v kabině, nesmí dovolit, aby
se někdo ke stroji přiblížil, dokud
se nepřeruší spojení nebo nevypne
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revize: 0
platnost od: 1. 11. 2017
proud;

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí 2 3 1 6 * ochrana nebezpečných míst kryty
kolové lopatové stroje, (řemenicí, řemenem, ventilátorem,
popř. jinými ochrannými
čelní a otočné ozubeným soukolím apod.);
zařízeními;
* při nutných činnostech v blízkosti
nechráněných částí, např.
seřizování provádět dle návodu k
použití;
* dodržování zakázaných činností,
např. zákaz čistění za chodu;

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* nežádoucí rozjetí nakladače a následné přejetí
kolové lopatové strojníka, popř. jiné osoby;
čelní a otočné

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* přitlačení a zachycení osoby pohybem částí
2 3 1 6 * údržbu a čistění provádět jen za
kolové lopatové nakladače;
klidu a za vyloučení nežádoucího,
čelní a otočné * zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí
předčasného spuštění chodu stroje
stroje při opravách a seřizování hydraulického
(po vyjmutím klíčku ze spínací
systému za chodu;
skříňky v kabině podvozku vozidla
* pád pracovníka z výšky při opravách, údržbě a
i kabině svršku);
čistění otočného ramene výložníku ve výšce;
* zvýšená opatrnost při nutné práci
na hydraulickém systému za chodu,
práce dvou osob vzájemně se
dorozumívajících se smluvenými
znameními;
* jednotlivé mechanismy (výložník
i jeho části) při čistění a opravách
spustit na zem a nebo do polohy, ve
které jsou tyto mechanismy
zabezpečené proti pádu,
samovolnému pohybu a uvolnění;
* použití prostředku osobního
zajištění proti pádu při práci na
svršku;

Stavební stroje /
Nakladače

nakladače
* pád pracovního zařízení na pracovníka při
kolové lopatové výměně pracovního zařízení, opravách a údržbě;
čelní a otočné

2 2 1 4 * pracovní zařízení a výložník při
opravách a údržbě bezpečně zajistit
(podložit a podepřít);

Laboratoře /
Chemické látky

Chemické látky * účinky působení chemických látek;

3 3 1 9 * technické zabezpečení k
zamezení překračování nejvyšší
přípustné koncentrace pro pracovní
prostředí (dále jen NPK - P); u
chemických sloučenin u nichž
nejsou NPK - P stanoveny orgánem
HS, se postupuje podle
metodických opatření ke stanovení
NPK- P; (údaje o ochraně zdraví při
práci se uvádějí i v příslušných
bezpečnostních listech);
* technickými opatřeními vyloučit
přímý kontakt pracovníků s těmito
látkami;
* používat OOPP dle povahy práce;
* pracovníky, kteří pracují s
látkami, které pokožku leptají a
dráždí (např. žíraviny) nebo ji
odmašťují (organická rozpouštědla)
podle povahy práce vybavit
ochrannými mastmi (druh ochranné
masti lze volit podle seznamu);
* látky, které jsou vysoce toxické a
toxické, žíraviny, hořlavé kapaliny,
chemický karcinogen ve smyslu
příslušných právních předpisů,
označovat a podle těchto předpisů s
nimi zacházet;

Laboratoře /

Chemické látky * kombinovaný účinek dvou a více chemických

3 3 1 9 * práce s látkami, které jsou vysoce

1 3 1 3 * zajištění stroje proti nežádoucímu
pohybu;
* správné odstraňování závad
(např. při uvolňování zaseknutého
válce, kterým je ovládáno sepnutí
spojky, po jejímž sepnutí může
dojít k rozjetí stroje);
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Chemické látky

Laboratoře /
Chemické látky

látek a škodlivin;

Chemické látky * práce s rozpouštědly náchylnými k tvorbě
peroxidů:

revize: 0
platnost od: 1. 11. 2017
toxické a toxické, chemickými
karcinogeny a ostatními, pro lidské
zdraví zvláště nebezpečnými
látkami, omezit na nejmenší
možnou míru;
* látky uvedených skupin používat
jen tam, kde je nelze nahradit
látkami nebo pracovními postupy
méně nebezpečnými a kde jsou
zajištěna dostatečná technická
opatření k ochraně zdraví a
dodržování NPK-P;
* před každou prací s látkami, které
mohou ohrozit zdraví, pečlivě
zkontrolovat technická i
organizační opatření k ochraně
zdraví a současně připravit asanační
prostředky pro případ havárie;
* zvláštní opatření u sloučenin,
které mohou ohrozit lidské zdraví;
* látky vysoce toxické a toxické
uchovávat tak, aby nemohlo dojít k
jejich zneužití, označit je;
* tyto látky používat jen tam, kde je
nelze nahradit jinými méně
nebezpečnými látkami;
* obaly s látkami vysoce toxickými,
toxickými nebo žíravinami
nepřemísťovat otevřené při jejich
odlévání nebo přelévání nádoby
umístit tak, aby nedošlo k jejich
převrhnutí nebo rozlití;
* žíraviny z balónů odlévat jen
pomocí výklopných košů;
* látky, které jsou vysoce toxické a
toxické a žíraviny v pevném stavu
lze nabírat lopatkami, laboratorními
lžícemi nebo špachtlemi z
materiálu, který nereaguje s danou
látkou;
* dodržovat zákaz nasávat látky,
které jsou vysoce toxické a toxické
a žíraviny do pipet ústy, používat
bezpečnostní pipety nebo je nasávat
pomocí vakua;
* žíraviny, jejichž rozpouštěním
nebo ředěním se uvolňuje teplo,
musí být rozpuštěny po částech za
stálého míchání a chlazení;
* rozlité kyseliny ihned spláchnout
vodou, případně neutralizovat
práškovou sodou a opět spláchnout
vodou;
* k odstranění rozlité kyseliny
dusičné a dalších silných
oxidačních směsí (chromsírová)
nepoužívat piliny, textil ani jiné
organické látky;
* rozlité zásady spláchnout vodou;
* pro práci s rtutí pracovat na
stolech opatřených zvýšeným
okrajem s hladkou pracovní
plochou beze spár nebo použít
podstavných vaniček;
* stabilní přístroje se rtutí vybavit
podstavnými vaničkami;
* rozlitou rtuť nesplachovat do
odpadního potrubí - pečlivě ji
sesbírat a zbytky zneškodnit
stanoveným postupem;
* laboratoře vybavit prostředky
první pomoci (včetně vybavené
lékárničky),
* seznámit pracovníky zacházející s
těmito látkami o poskytování
předlékařské první pomoci;

3 3 1 9 * práce s uvedenými rozpouštědly
provádět v digestoři se spuštěnými
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- nebezpečí výbuchu, požáru;
- působení par, rozstřik kapalin atd.;
- možnost popálení, poleptání těla;

revize: 0
platnost od: 1. 11. 2017
ochrannými skly, tam, kde není
možno z provozních důvodů
pracovat v digestoři, používat
obličejový štít nebo ochranné brýle;
* před operacemi, kde může dojít
ke zkoncentrování peroxidů
obsažených v rozpouštědle (vážné
nebezpečí výbuchu), rozpouštědla,
u nichž byla zjištěna přítomnost
peroxidů, před použitím nebo
destilací, zbavit peroxidů, a ověřit
účinnost provedené operace;
* při zahřívání nádob obsahujících
uvedená rozpouštědla nepoužívat
topná hnízda ani přímý plamen
(nebezpečí místního přehřátí),
použít lázně s vhodnou kapalinou
(např. parafinový, silikonový,
minerální olej) zahřívanou el.
vařičem s krytou spirálou;
* při destilacích na kolonách
pracovat pokud možno v inertní
(např. dusíkové) atmosféře;
* při destilaci ponechávat v
destilační baňce dostatečně velký
destilační zbytek (nejméně 10 %);
* pro přechovávání destilovaných
rozpouštědel , u nichž byla zjištěna
přítomnost peroxidů, se doporučuje
přídavek fenolického antioxidantu;
* před zahájením práce určit
způsob likvidace odpadu z
destilačních zbytků;

Laboratoře /
Chemické látky

Chemické látky * práce s alkalickými kovy, hydridy,
organokovovými sloučeninami a silnými
oxidačními činidly:
- nebezpečí výbuchu, požáru;
- působení par, rozstřik kapalin atd.;
- popálení, poleptání těla;

3 3 1 9 * před zahájením práce s
alkalickými kovy, hydridy a
roztoky organokovových sloučenin
připravit vhodné hasební
prostředky podle pokynů pro případ
havárie;
* veškeré operace s alkalickými
kovy, hydridy, roztoky
organokovových sloučenin a
silnými oxidačními činidly
provádět s OOPP k ochraně očí a
obličeje;
* před zahájením práce
zkontrolovat stav aparatury,
především neporušenost zařízení;
* k chlazení reakčních nádob s
alkalickými kovy, organokovy a
hydridy nepoužívat vodu ani
alkohol;
* při otvírání plechovek s hydridy
dbát zvýšené opatrnosti, počítat s
přetlakem vodíku, doporučuje se
otvírané nádoby vložit do
polyethylenového pytle naplněného
dusíkem;
* silná oxidační činidla nezahřívat
otevřeným plamenem nebo v
olejové lázni;
* v laboratoři je s ohledem na
nebezpečné chemické látky
nezbytné umístit hlavní uzávěry el.
proudu, plynu a vody mimo
laboratoř na snadno přístupném
místě;
* výrazně označit umístění
vypínačů el. proudu a jiných
uzávěrů energií a vody;
* instalace vody, energií a odvod
odpadních vod nesmějí být v
rozporu s platnými předpisy;

Laboratoře /
Chemické látky

Chemické látky * likvidace odpadů;
* nebezpečí výbuchu, požáru;
* působení par, rozstřik kapalin atd.;

3 3 1 9 * látky, které jsou vysoce toxické a
toxické a jejich obaly a ostatní
odpad likvidovat jen postupem dle
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* popálení, poleptání, pořezání těla;

revize: 0
platnost od: 1. 11. 2017
zákona o odpadech (viz
bezpečnostní listy);
* do výlevky lze vylévat jen
minimální zbytky dokonale
mísitelné s vodou a v takovém
množstvím, aby nebyla překročena
NPK ve vodních nádržích podle
příslušných předpisů;
* do laboratorních výlevek,
laboratorních kalichů a jiných
laboratorních odtoků vylévat jen
dostatečně naředěná (nejméně 1 +
10) a s vodou dokonale mísitelná
rozpouštědla do množství 0,5 litru
(jednorázově) a vodné roztoky
(nejméně 1 + 30) kyselin a
hydroxidů;
* nevylévat do odpadního potrubí
rozpouštědla, která se s vodou
dokonale nemísí, látky, které jsou
vysoce toxické a toxické jedy, látky
výbušné, kyseliny a hydroxidy nad
uvedenou oxidaci, a látky, které s
vodou, kyselinami či louhy
uvolňují toxické nebo dráždivé
plyny;
* do zařizovacích předmětů
hygienických zařízení (klozetové
mísy, výlevky, umývadla apod.)
nevylévat ani nesypat chemikálie a
reakční odpad;
* odpadní rozpouštědla, po
dokonalém odstranění zbytků
samozápalných látek a neutralizaci,
shromažďovat ve výrazně
označených nádobách;
* na shromažďování odpadních
rozpouštědel nepoužívat nádoby z
plastů;
* na pracovištích ukládat označené
nádoby jen na vyhrazeném místě,
které podléhá zvýšenému
preventivnímu dohledu, a
pravidelně je vyprazdňovat;
* ihned likvidovat zbytky
alkalických kovů, hydridů
alkalických kovů a roztoků
organokovových sloučenin po
reakcích nebo sušení rozpouštědel;
* likvidace alkalických kovů
provádět v digestoři 96 %
ethanolem, likvidaci draslíku
ethanolem provádět v atmosféře
inertního plynu;
* hydridy alkalických kovů
likvidovat podle jejich reaktivity
octanem ethylnatým nebo
acetonem;
* při likvidaci rozlité rtuti
dodržovat stanovené postupy;
* do nádob na odpadky nevhazovat
látky, které mohou způsobit požár
nebo samovznícení;
* do nádob na odpadní sklo u
sklářských kahanů neodhazovat
hořlavý materiál;
* na odpadky používat kovové
nádoby s poklopem;
* střepy a odpad s ostrými hranami
ukládat do zvláštní nádoby, na
skládce tento odpad ukládat
odděleně;
* odpad znečištěný oleji nebo
hořlavými látkami (textil, piliny
apod.) ukládat do uzavřených
plechových nádob, které
vyprazdňovat jednou denně na
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požárně bezpečném místě;

Laboratoře /
Chemické látky

Chemické látky * nebezpečí spojené s ukládáním a manipulací s
chemikálií;
* nebezpečí výbuchu, požáru;
* působení par, rozstřik kapalin, zcizení, zneužití
atd.;
* popálení, poleptání, pořezání těla;

Laboratoře /
Laboratoře

Hořlavé
kapaliny (HK)

3 3 1 9 * vysoce toxické a toxické látky
uzamykat (na patentní zámek) tak,
aby bylo zamezeno přístupu
nepovolaným osobám; klíč smí mít
jen osoba odpovědná za práci s
těmito látkami;
* vysoce toxické a toxické uchovat
v jednom prostoru od sebe zřetelně
odděleny (jsou-li tyto látky zároveň
hořlavými kapalinami platí pro ně
příslušné předpisy a musí být
uloženy tak, aby při rozbití obalu
nedošlo ke smísení s jinými
látkami);
* látky reagující se sklem (např.
kyselina fluorovodíková) nebo se
ve styku s ním rozkládají (peroxid
vodíku) uchovávat v nádobách z
plastů, kovu nebo ve skleněných
uvnitř vyparafínovaných nádobách;
* látky, které se světlem rozkládají
ukládat v nádobách z tmavého skla
nebo neprůsvitného materiálu;
* nádoby s kapalinami, kde
zaoblení působí jako spojná čočka,
chránit před slunečními paprsky;
* alkalické kovy ukládat pod
vrstvou inertní vysokovroucí
kapaliny (petrolej, parafínový olej)
a bílý fosfor pod vrstvou vody,
úbytky kapalin doplňovat;
* pro ukládání alkalických kovů a
hydridů alkalických kovů vyhradit
kovovou skříň umístěnou na
požárně bezpečném místě mimo
laboratoř, skříň označit
nesmazatelným nápisem a
symbolem " Nehasit vodou ".
* skleněné nádoby, ve kterých se
přechovávají samozápalné látky
ukládat v nerozbitném obalu
takových rozměrů, aby v případě
rozbití skleněné nádoby zůstala
samozápalná látka pod ochrannou
kapalinou;
* látky nebezpečné výbuchem a
látky, které vzájemně nebezpečně
reagují ukládat odděleně, podle
chemické povahy - příklady
nevhodných kombinací uložení
chemikálií jsou uvedeny v příloze;
* nádoby s agresivními kapalinami
ukládat tak, aby byly bezpečně
dosažitelné všem pracovníkům
laboratoře;
* při přechovávání brómu zabránit
úniku jeho par do okolního
prostoru;
* sklady vybavit prostředky první
pomoci (včetně lékárničky);
* seznámit pracovníky se zásadami
poskytování předlékařské první
pomoci;

* výbuch hořlavých par po rozlití hořlavých
3 3 1 9 * respektovat omezení max.
kapalin a popálení při kontaktu s tělem pracovníka;
množství hořlavých kapalin (HK),
které je dovoleno přechovávat a s
nimi manipulovat v laboratoři;
* při práci s nepolárními
rozpouštědly vyloučit vznik
statické elektřiny;
* při zahřívání HK posoudit
specifické vlastnosti zahřívaného
systému a učinit opatření, která by
zamezila vzniku požáru, zvláštní

_______________________________________________________________________
Dokument je majetkem společnosti Ethanol Energy a.s.. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno

str. 32 z 55
P03 ke S31
Seznam možných rizik

revize: 0
platnost od: 1. 11. 2017
opatrnost přitom věnovat práci s
éterem a sirouhlíkem;
* při zahřívání HK v baňkách
zabránit utajenému varu, jako
minimální opatření použít buď
varný kamínek nebo varnou
skleněnou trubičku, při práci ve
vakuu brání utajenému varu
použitím destilační kapiláry,
sahající až ke dnu destilační baňky;
* při ohřevu HK v topných lázních
s kapalným médiem volit lázeň tak,
aby byla s ohřívanou HK mísitelná
(toto se nevztahuje na odpařování
malých objemů nízkovroucích HK
a na odpařování na stolních
rotačních odparkách za vakua, kde
může být použito vodních lázní);
* při destilaci HK neponechávat
aparaturu bez dozoru;
* při použití vodního chlazení
kontrolovat přívod vody do
chladiče;
* při separačních pracích, jako je
filtrace, extrakce, sublimace,
adsorpce, odpařování a
odstřeďování, pokud se při nich
pracuje s HK, zamezit vzniku
výbušných směsí v laboratoři a
vyloučit zdroje iniciace a požáru;
* mixování, mletí a míchání, pokud
se pracuje s HK nebo látkami s
nízkou teplotou vzplanutí, platí
obdobná opatření jako separační
procesy, nesmí dojít k místnímu
přehřátí, které může nastat během
mletí nebo míšení pevných látek,
učinit opatření, aby nedošlo k
výbuchu nebo požáru způsobenému
prachem nebo parami HK;
* při rozlití HK okamžitě zhasnout
plynové spotřebiče v místnosti (i
karmy), vypnout el. proud vně
místnosti, vyhlásit zákaz vstupu
nepovolaným osobám a zajistit
dobré větrání (nikoliv na chodbu);
* rozlitou HK nechat vsáknout do
vhodného porézního materiálu,
který odklidit na bezpečné místo
(prostor skládky);
* rozlitá nepolární rozpouštědla
neroztírat na podlaze nebo na
podložce z umělých hmot
(nebezpečí výboje statické
elektřiny!);
* pracovníci, kteří provádějí
asanaci, se musí chránit proti
škodlivým zdravotním vlivům
rozlité kapaliny, ostatní, kteří se
likvidace nezúčastňují, se nesmí
zdržovat v místnosti;
* laboratoře vybavit hasicími
přístroji, příp. hydranty a vhodnými
asanačními a neutralizačními
prostředky pro případ havárií;
* při zahřívání HK učinit opatření k
zamezení vzniku požáru;
* při destilaci HK neponechávat
aparaturu bez dozoru;
* při rozlití HK postupovat dle výše
popsaných opatření;

Laboratoře /
Laboratoře

Větrání

* rychlá únava organismu, nesoustředěnost a jiné
somatické potíže;

3 3 1 9 * větrání místnosti provozovat tak,
aby byla zabezpečena dostatečná
výměna vzduchu, ale nenastaly
velké výkyvy teplot;
* větrání laboratoří musí zajistit
nepřekračování NPK-P škodlivin v
pracovním ovzduší stanovené
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hygienickými předpisy;
* větrací zařízení přizpůsobit tak,
aby nenarušovalo účinnost
digestoří;
* do společného odsávacího potrubí
neodvádět škodliviny, které mohou
tvořit nebezpečnou směs;
* nezbytným vybavením laboratoře
je digestoř s dobře fungujícím
odtahem;

Laboratoře /
Zařízení
laboratoří

Laboratorní
sklo

* pořezání, požití chemické látky, popálení,
poleptání pokožky pořezání o laboratorní nádobí,
střepy při manipulaci a mytí;

3 3 1 9 * laboratorní sklo používat
výhradně pro určenou práci a
nepoužívat jej pro přípravu jídla,
pití a k přechovávání potravin;
* v laboratořích nejíst, nepít a
nekouřit, k tomuto účelu se musí
vyhradit zvláštní prostory;
* potraviny a nápoje neukládat do
chladniček určených pro
přechovávání chemických látek a
biologického materiálu;
* každou chemickou látku čitelně
označit;
* při nasazování skleněných
trubiček, teploměrů apod. do zátek
nebo hadiček chránit ruce např.
rukavicemi z kadeřeného silonu
nebo použít dostatečně silného
textilního materiálu, přeloženého
podle potřeby do více vrstev;
* konec skleněného předmětu
nesmí mít ostré hrany a musí být
namazán nebo navlhčen;
* při laboratorních pracích učinit
opatření odpovídající nebezpečí,
které je možno předpokládat na
základě vlastností a množství
použitých látek a materiálů;
* včas vyřadit z užívání naprasklé a
poškozené nádobí;
* praskne-li při mytí nádobí v dřezu
vypustit vodu, vybrat vhodnými
rukavicemi střepy a pak teprve
pokračovat v práci;
* opatřit výpusť ve dřezu
ochrannou síťkou k zachycení
střepů;
* dodržovat zákaz dávat k mytí
nádobí, které je znečištěno silnými
kyselinami nebo zásadami, látkami
jedovatými, dráždivými a látkami,
které se vodou prudce rozkládají,
poškozené nádobí vyřadit;

Laboratoře /
Zařízení
laboratoří

Tlakové láhve

* únik plynu, výbuch, nadýchání, otrava, popálení, 3 3 1 9 * při dopravě, manipulaci,
poleptání při zacházení a vyprazdňování
zacházení a skladování lahví se
technických a topných plynů;
stlačenými zkapalněnými nebo pod
tlakem rozpuštěnými technickými
plyny respektovat příslušné normy;
* v laboratoři umísťovat jen láhve s
technickými plyny, které jsou pro
provoz nezbytné;
* trvale nepotřebné nebo prázdné
láhve je třeba odstranit;
* proti pádu láhve zajišťovat v
horní polovině láhve třmeny nebo
řetízky nebo musí být umístěny ve
stabilních nebo pojízdných
stojanech;
* dveře místností, v nichž jsou
láhve se stlačenými a jinými plyny,
označit bezpečnostní tabulkou;
* před zahájením práce s
technickými plyny zajistit
větratelnost, připravit vhodné
ochranné, hasební a asanační
prostředky, překontrolovat těsnění a
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funkce redukčních ventilů a těsnění
aparatur;
* Při práci s technickými plyny
dodržovat zákazy:
- používat láhve, u nichž prošla
lhůta periodické zkoušky nebo
poškozené láhve,
- používat nevhodné nebo
poškozené redukční ventily,
- při otvírání a zavírání ventilů
používat hrubé násilí nebo
nevhodné nástroje včetně
trubkových nástavců,
- používat láhve k jiným účelům
nebo na jiné plyny než pro které
jsou určeny,
- láhve a ventily opravovat nebo
měnit jejich označení,
- urychlovat vypouštění plynů
zahříváním s výjimkou vodní nebo
vzdušné lázně s maximální teplotou
pro methylchorid - 250 °C, pro oxid
uhličitý - 300 °C, pro chlór - 350
°C, pro ostatní plyny 400 °C;
- zahřívat lahve s propan-butanem
(přísný zákaz!),
* volně vypouštět plyny v
uzavřených prostorách, kromě
případů, kdy je toto součástí
pracovního postupu (např. při
plynové chromatografii);
* znát a respektovat barevné
označení technických plynů;
* při práci se zkapalněnými plyny
(vzduch, dusík, amoniak) se musí
používat OOPP;
* při odběru vzorků zkapalněných
plynů do tlakových láhví
kontrolovat dodržení max.
povolené hmotnosti náplně;
* Pozor!! při práci s hořlavými
látkami hrozí exploze záměnou
kapalného dusíku za kapalný kyslík
nebo vzduch;
* skleněné Dewarovy nádoby
opatřit plechovým ochranným
krytem, kovové Dewarovy nádoby
opatřit při dopravě a při přenášení
krytem hrdla tak, aby zplyněné
podíly mohly uniknout, ale aby
nemohla vystříknout kapalina;
* při používání plynových
spotřebičů dodržovat návody k
používání;
* při úniku plynných paliv (např.
zemního plynu) uzavřít přívod
plynu, vypnout elektřinu vně
ohroženého prostoru, vyhlásit zákaz
kouření, zabránit vstupu
nepovolaným osobám a vyvětrat
pracoviště (zamořený prostor,
místnost);
* neponechávat hořet zapálené
kahany bez dozoru, prošlehne-li
plamen dovnitř kahanu nebo dojdeli k ulétnutí plamene, uzavřít přívod
plynu a kahan seřídit;

Vnitrozávodní
doprava / Provoz
vozidel na
vnitrozávodních
komunikacích

Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající
vnitrozávodních na provozovaných vozidlech - dopravní nehody v
a staveništních areálu firmy;
závodních
komunikacích

3 3 1 9 * seznámení řidičů s interními
předpisy pro vnitrozávodní dopravu
(jsou-li zpracovány) a s návodem k
obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní
značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost
apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými
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rozměry ať vozidla, nákladu, či
dopravních cest;

Vnitrozávodní
doprava / Provoz
vozidel na
vnitrozávodních
komunikacích

Provoz na
vnitrozávodních
a staveništních
závodních
komunikacích

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části 2 3 1 6 * křídla vrat zajistit v potřebné
stavby či jiné pevné konstrukci či překážce při
poloze;
vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání
* dodržovat bezpečnostní
apod.;
vzdálenost 500 mm až 600 mm
* zranění osoby samovolným pohybem vratových
vlevo i vpravo;
křídel;
* používat indikátory šířky vozidla;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody
* bezpečnostní značení - černožluté
na vozidle;
šrafování zúžených okrajů až do
výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo
vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za
vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru
vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

Vnitrozávodní
Závodní vlečka;
doprava / Závodní nakládka
vlečka, nakládka vagónů
vagónů

* sražení, přejetí osoby nacházející se kolejišti
2 4 1 8 * podél vlečkové koleje zajištěn
kolejovým vozidlem nebo posunovaným dílem;
dostatečný volný prostor pro
* přitlačení, přimáčknutí resp. přiražení osoby
bezpečný pohyb osob pohybujícím se vagónem nebo silničním vozidlem
zaměstnanců;
(dopravním prostředkem) pohybujícím se v
* nevstupovat do kolejiště ani se
blízkosti k části stavby, k jiné pevné konstrukci či
nezdržovat v jeho blízkosti je-li
překážce, (např. v noci a za snížené viditelnosti);
zapnuta výstražná světelná
signalizace upozorňující na
provádění posunu;
* přecházet koleje až po
rozhlédnutí na obě strany, není-li
vlak/posunovaný díl blízko a v
pohybu;
* dodržovat zákaz zdržovat se mezi
přistaveným vozidlem, vozíkem,
autojeřábem a jinou pevnou
překážkou a železničním
kolejovým vozidlem - vagónem;
* nepracovat ani se nezdržovat v
bezprostřední blízkosti
pohybujících se vagónů;
* zajištění dostatečného osvětlení v
noci a za snížené viditelnosti;
* dodržovat zakázané činnosti a to:
- nezdržovat se bezdůvodně v
kolejích nebo je nepřecházet při
posunu vagónů;
- neprocházet mezi odstavenými
vagóny, nepřecházet přes
brzdařskou plošinu vagónů;
- nepřelézat nebo nepodlézat
vagóny během pohybu;
- nenaskakovat nebo neseskakovat
z vagónů za jejich pohybu
- nesedat na nárazníky, stupačky
apod. vagónů za jejich pohybu;
- nezdržovat se na vagónech během
posunu;
- neodkládat ani nepohazovat na
koleje nářadí, materiál předměty
apod.;
- dodržovat zákaz přelézat přes
vagón;
* zajišťovat bezpečnost provozu
kvalifikovaným personálem;

Vnitrozávodní
Závodní vlečka;
doprava / Závodní nakládka
vlečka, nakládka vagónů
vagónů

* pád z vagónu;
2 2 1 4 * správný způsob výstupu a
* uklouznutí, pád a podvrtnutí nohou při
sestupu;
nastupování a sestupování z vagónu za zhoršených
* dodržování zákazu seskakování z
klimatických podmínek (námraza, sníh, déšť,
vagónu;
bláto, mlha) a při pohybu pracovníka po
* k výstupu a sestupu na vagóny
znečistěném povrchu ložné plochy vagónu;
používat stupadel, úchytných madel
a, držadel;
* vizuální kontrola ložné plochy
prostoru vagónu před zahájením
práce, v případě potřeby odstranit
překážky, předměty a nerovnosti;
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* podle potřeby upravit plochy
ložného prostoru vagónů tak, aby
nebyly kluzké, zejména v zimním
období;
* očistění obuvi před výstupem;
* zvýšená opatrnost a soustředěnost
při pohybu a práci na ložné ploše
vagónu;

Vnitrozávodní
Závodní vlečka; * samovolný nežádoucí pohyb vagónu;
doprava / Závodní nakládka
vlečka, nakládka vagónů
vagónů

1 4 1 4 * zajištění vagónu po ukončení
posunu (zarážkou, zabrzděním
apod.);

Vnitrozávodní
Závodní vlečka; * uklouznutí při šlápnutí na hlavu kolejnice,
doprava / Závodní nakládka
zakopnutí o kolejnici přecházení kolejí;
vlečka, nakládka vagónů
vagónů

2 2 1 4 * nenašlapování na hlavu kolejnic;
* soustředěnost při chůzi;
* pro přecházení kolejí požívat k
tomu určená místa;

Vnitrozávodní
Závodní vlečka; * přiražení osoby manipulovaným břemenem o
doprava / Závodní nakládka
část vagónu;
vlečka, nakládka vagónů
vagónů

2 3 1 6 * vyloučení přítomnosti osob pod
břemenem nebo v pásmu jeho
možného pádu a pokud možno i ve
vagónu po dobu jeho nakládání;
* používat předem stanovené
signály a znamení, tak aby nedošlo
k nedorozumění mezi řidičem
vozíku, jeřábníkem a navádějící
osobou zajišťující správné uložení
manipulačních jednotek ve vagónu
a manipulační práce;
* nakládací a vykládací práce
provádět s potřebným počtem
vyškolených zaměstnanců;

Vnitrozávodní
Závodní vlečka;
doprava / Závodní nakládka
vlečka, nakládka vagónů
vagónů

* vysmeknutí pomocného nářadí pro otvírání
vagónů z rukou, a následný pád nářadí na nohu;
* naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k částem
vagónu, k okolním předmětům a konstrukcím,
bočnicím vozidel apod.;

2 2 1 4 * zkontrolovat stav mechanismů a
uzavírací elementy vagónů;
* dodržovat pokyny, nápisy a
symboly vyznačené na vagónech
pro otevírání a zavírání částí
vagónu podle typu vagónu;
* správné postupy při otevírání a
zavírání vagónů dle vyznačených
nápisů a symbolů;
* oznámení závad organizaci
odpovědné za řádný technický stav
vagonu;

Výrobní a
Kancelářské
provozní budovy / práce
Kancelářské práce

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly,
skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a
skladovacích místnostech);

2 1 1 2 * správné rozmístění kancelářského
nábytku a zařízení; (min. průchody
550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní,
zasouvání zásuvek stolů a skříněk;

Výrobní a
Kancelářské
provozní budovy / práce
Kancelářské práce

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho
stability;

1 2 1 2 * správné stabilní postavení vyšších
skříní a kancelářského nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména
na pojízdné s kolečky;

Výrobní a
Kancelářské
provozní budovy / práce
Kancelářské práce

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při
práci s kancelářskými pomůckami (sešívačkou,
nožem);

1 1 1 1 * správné zacházení s
kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat
prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování
používat žiletky v krytém držáku,

Výrobní a
Kancelářské
provozní budovy / práce
Kancelářské práce

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1 2 1 2 * udržování pořádku na stolech a ve
skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů
do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Výrobní a
Kancelářské
provozní budovy / práce
Kancelářské práce

* opaření vodou, horkými nápoji;

1 2 1 2 * opatrnost při vylévání horké vody
z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými
tekutinami a nápoji;

Výrobní a
Zařízení se
* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;
provozní budovy / zobrazovacími
Kancelářské práce jednotkami

2 2 1 4 * správné ergonomické rozestavění
a umístění nábytku a počítače;
* používat židle výškově
nastavitelné se sklopným
opěradlem;
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* vhodné umístění monitoru
(vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška
středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné
zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod.
nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci
pro kompenzaci nucené pracovní
polohy a zatížení zraku a při
nepřerušované práci s vysokou
opakovatelností pohybů prstů a
ruky);
* přestávky se zařazením
kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky
odborným očním lékařem;

Výrobní a
Zařízení se
* dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu
provozní budovy / zobrazovacími stolu nebo klávesnice (útlak nervů);
Kancelářské práce jednotkami

Výrobní a
provozní budovy /
Výrobní a
provozní budovy
a jejich části

Zvýšené
podlahy,
plošiny a
komunikace

2 2 1 4 * vhodná velikost, popř. úprava
pracovního stolu, umožnění
vhodných poloh rukou, přestávky v
práci;

* práce a pohyb pracovníků po střeše, šlápnutí na 2 4 1 8 * zajištění bezpečného pohybu po
poškozenou, neúnosnou část střechy, pohyb osob v
střeše, (dostatečná únosnost
blízkosti okapu resp. jiného volného okraje střechy
střechy, zábradlí);
s následkem pádu ze střechy nebo propadnutí
* určení vhodných kotvících bodů
střechou - neúnosnou střešní krytinou (např. z
pro použití prostředků osobního
vlnitých azbestocementových, plechových
zajištění (bezpečnostních postrojů);
aj.desek) ;
* při práci na neúnosné střešní
krytině ochrana proti propadnutí;

Výrobní a
Podlahy,
provozní budovy / komunikace Výrobní a
pohyb osob
provozní budovy
a jejich části

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád
2 2 1 4 * rovný a tvrdý stav povrchu
osoby na podlaze pracovního stanoviště obslužné
podlah a komunikací, bez
plošiny, pracovních schůdcích apod. na
nerovností, výmolů, udržování,
horizontálních komunikacích, schodištích,
čištění a úklid podlah, včasné
rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích
odstraňování poškozených míst,
můstcích apod.;
nerovností apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách.
* vhodná pracovní obuv, v
koupelnách, při vystupování z vany) zamaštěných
umývárnách použití rohoží;
v (kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo
* čištění pochůzných ploch, včasné
pracovních činnostech);
odstranění nečistot (zvyšujících
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými
kluzkost, zejména mastnotu),
vstupními dveřmi;
včasný úklid, vytírání podlah do
sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k
odvádění vody provozních kapalin
tak, aby se na ní v mokrých
provozech nezdržovala kapalina
(voda);
* v zimním období odstraňování
námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v
případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či
nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava
povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi
(jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než
podrážky s hrubými profily) popř.
obuvi s měkčí podešví;

Výrobní a
provozní budovy /
Výrobní a
provozní budovy
a jejich části

* pád osoby při sestupování (méně při
3 2 1 6 * rovný, nekluzký a nepoškozený
nastupování) ze schodů (zejména kovových), z
povrch schodišťových stupňů a
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících
podest;
komunikační spojení ze zvýšenými plošinami,
* přidržování se madel při výstupu
lávkami apod. konstrukcí;
a sestupu po schodištích a svislých
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;
ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení
šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních

Schody a
žebříkové
výstupy - pohyb
osob
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podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného
došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou
zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi
(jemně profilované podrážky mají
lepší protiskluzné vlastnosti než
podrážky s hrubými profily) popř.
obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na
žebřík
* označení prvního a posledního
schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení
prošlapaných a opotřebovaných
hran schodišťových stupňů,
nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných
povrchů schodišťových stupňů,
zajištění dostatečné hloubky
nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a
jiné výstupové prvky, možnost
použití záchytného prvku (madla)
pro přidržení na konci žebříku při
vystupování;

Výrobní a
Rampy
provozní budovy /
Výrobní a
provozní budovy
a jejich části

* pád osoby z volného okraje rampy , uklouznutí
po namrzlém, zledovatělém povrchu;

2 3 1 6 * rovné a protiskluzové provedení
povrchu rampy;
* označení volného okraje rampy
černožlutým šrafováním;
* opatření volného okraje rampy
snímatelným a jinak upraveným
zábradlím (slouží-li rampa jako
komunikace);
* dostatečné osvětlení rampy;
* v zimním období odstraňování
námrazy, kluzkosti;
* dodržení max. sklonu vnitřních
ramp pro dopravu 1 : 12 (8,3 %);
max. sklonu vnitřních ramp
komunikací pro pěší 1 : 8 (12,5 %),
výjimečně max. sklon vnitřních
ramp pro pěší 1 : 6 (16,6 %);

Výrobní a
Úklid
provozní budovy / provozních
Úklid budov a
prostor
provozních
prostor

* pád osoby z výšky;
1 1 1 1 * používat prostředky osobního
* pád osoby ze střechy přes volný okraj a
zajištění při pracích na částech
propadnutí;
budov a objektů, kde není zřízena
* práce a pohyb pracovníků po střeše, šlápnutí na
ochrana proti pádu z výšky a vzniká
poškozenou, neúnosnou část střechy, pohyb osob v
nebezpečí volného pádu z výšky;
blízkosti okapu resp. jiného volného okraje střechy
* zajištění bezpečného pohybu po
s následkem pádu ze střechy nebo propadnutí
střeše, (dostatečná únosnost
střechou - neúnosnou střešní krytinou (např. z
střechy, zábradlí);
vlnitých azbestocementových, plechových aj.
* určení vhodných kotvících bodů
desek);
pro použití prostředků osobního
zajištění (bezpečnostních postrojů)
* při práci na neúnosné střešní
krytině ochrana proti propadnutí;

Výrobní a
Úklid
provozní budovy / provozních
Úklid budov a
prostor
provozních
prostor

* poleptání pokožky žíravými čistícími a
desinfekčními prostředky;

1 1 1 1 * při používání žíravých čistících a
desinfekčních prostředků používat
příslušné OOPP, zejména k ochraně
rukou, popř. očí;
* respektovat varovná upozornění
na obalech a informace uvedené v
bezpečnostních listech, jde-li o
chemickou látku nebo přípravek;

Výrobní a
Úklid
provozní budovy / provozních
Úklid budov a
prostor
provozních
prostor

* požár, popálení;

1 1 1 1 * obsah popelníků nevysypávat do
papírových obalů, pytlů, krabic
apod.;

Výrobní a
Úklid
provozní budovy / provozních
Úklid budov a
prostor
provozních

* obtěžování zápachem, možnost rozmnožení
hlodavců;

1 1 1 1 * vhodné umístění nádob s
organickými odpady;
* zajištění včasného odvozu nádob
s organickými odpadky, zejména v
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Zdvihací zařízení
/ Mobilní jeřáby autojeřáby vlastní
i pronajaté
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letním období;

Mobilní jeřáby * vznik nepřípustných zatížení na konstrukce
1 3 1 3 * správné ovládání autojeřábu, a
- autojeřáby
jeřábu - ztráta stability autojeřábu, převrácení, pád
správná činnost jeřábníka
vlastní i
autojeřábu;
(dodržování bezpečných
pronajaté
vzdáleností, nevyřazování z funkce
bezpečnostních a pojistných
zařízení, brzd, přetěžovacích
pojistek/ventilů);
* zajištění stability autojeřábu v
průběhu všech pracovních operací v
souladu s návodem výrobce;
* zabrzdění podvozku mobilního
jeřábu parkovací brzdou proti
nežádoucímu samovolnému
pojezdu;
* zajištění vodorovnosti polohy
jeřábu při ustavení a ukotvení
jeřábu; vybavení jeřábu zařízením
pro zjištění jeho sklonu (sklonoměr,
vodováha apod.);
* práce jeřábu v dovoleném svahu
tak, aby nedošlo k porušení statické
a dynamické stability;
* nepřetěžování jeřábu (dodržování
zatěžovacího diagramu - max.
nosnosti v závislosti na vyložení);
* v kabině jeřábu uvedena
měnitelná nosnost (nejnižší a
nejvyšší nosnost) v závislosti na
vyložení (zobrazen diagram nebo
tabulka nosností v závislosti na
vyložení);
* vyloučení bočního zatížení
výložníku;
* zvětšování vyložení/sklápění
výložníku a zvedání břemene o
hmotnosti odpovídající vyložení
výložníku;
* omezení nosnosti v závislosti na
poloze a natočení nástavby vůči
podvozku;
* mobilní jeřáby dovolují zvedat
břemena jednak svislým pohybem
kladnice (vrátkem zdvihu břemena)
a jednak sklápěním výložníku břemeno ze země nenadzvedávat
pohybem výložníku, protože není
ve funkci přetěžovací zařízení a
může dojít k přetížení jeřábu;
* opatrné ovládání jeřábu při práci
v oblasti velkých vyložení při
zvedání břemen s vysunutým
teleskopickým výložníkem
(teleskopické nosníky jsou
namáhány ohybem);
* správné nastavení příslušného
pracovního programu na indikátoru
přetížení dle pracovní polohy;
zabezpečovací prvky a zařízení s
ohledem na klopné síly podle
návodu výrobce;
* funkční signalizace, která
upozorní jeřábníka na blížící se stav
přetížení;
* funkční zařízení k omezení drah
jednotlivých pohybů, koncové
vypínání zdvihového,
pojezdového,otáčecího a sklápěcího
ústrojí;
* zajištění stability protizátěží (jen
u některých typů autojeřábů);
* nezávadné nosné ocel. lano
jeřábu, jeho pravidelné prohlídky
kompetentními osobami 1 x týdně;

Zdvihací zařízení Mobilní jeřáby * přetížení autojeřábu - ztráta stability, převrácení 1 3 1 3 * správné ovládání autojeřábu, a
/ Mobilní jeřáby - - autojeřáby
autojeřábu;
správná činnost jeřábníka
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i pronajaté
pronajaté

Zdvihací zařízení Mobilní jeřáby * nepříznivé působení zdvihací síly "nahoru"/ Mobilní jeřáby - - autojeřáby
ztráta stability, převrácení autojeřábu;
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(dodržování bezpečných
vzdáleností, nevyřazování z funkce
bezpečnostních a pojistných
zařízení, brzd, přetěžovacích
pojistek/ventilů);
* zajištění stability autojeřábu v
průběhu všech pracovních operací v
souladu s návodem výrobce (při
přípravě k práci i vlastní pracovní
činnosti - manipulaci s břemeny);
* zabrzdění podvozku mobilního
jeřábu parkovací brzdou proti
nežádoucímu samovolnému
pojezdu;
* dodržení max. odchylky od
vodorovné roviny; vybavení jeřábu
zařízením pro zjištění jeho sklonu
(sklonoměr, kruhové libely apod.);
* nepřetěžování jeřábu (dodržování
zatěžovacího diagramu - max.
nosnosti v závislosti na vyložení,
dodržování křivek nosnosti dle
sestavy nebo délky výložníku a
velikosti zatížení);
* v kabině jeřábu uvedena
měnitelná nosnost (nejnižší a
nejvyšší nosnost) v závislosti na
vyložení (zobrazen diagram nebo
tabulka nosností v závislosti na
vyložení);
* vyloučení bočního zatížení
výložníku;
* zvětšování vyložení/sklápění
výložníku a zvedání břemene o
hmotnosti odpovídající vyložení
výložníku;
* omezení nosnosti v závislosti na
poloze a natočení nástavby vůči
podvozku;
* mobilní jeřáby dovolují zvedat
břemena jednak svislým pohybem
kladnice (vrátkem zdvihu břemena)
a jednak sklápěním výložníku břemeno ze země nenadzvedávat
pohybem výložníku, protože není
ve funkci přetěžovací zařízení a
může dojít k přetížení jeřábu;
* správné nastavení příslušného
pracovního programu na indikátoru
přetížení dle pracovní polohy,
zabezpečovací prvky a zařízení s
ohledem na klopné síly podle
návodu výrobce, správná funkce
přetěžovacího zařízení;
* funkční signalizace jenž upozorní
jeřábníka na blížící se stav
přetížení;
* obracení břemene provádět
směrem "k jeřábu";
* obracení břemene "od jeřábu"
současnou manipulací mechanizmu
zdvihu břemene a zdvihu
výložníku, nebo ve směru otáčení
nástavby současnou manipulací
mechanismu zdvihu břemene a
otáčení jeřábové nástavby;
* funkční zařízení k omezení drah
jednotlivých pohybů, koncové
vypínání zdvihového,
pojezdového,otáčecího a sklápěcího
ústrojí;
* zajištění stability protizátěží (jen
u některých typů autojeřábů);
* správné nastavení přetěžovacího
zařízení popř. dalších
bezpečnostních prvků;

3 3 1 9 * vyloučení náhlého odlehčení
(utržení) břemene;
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autojeřáby vlastní vlastní i
i pronajaté
pronajaté
Zdvihací zařízení
/ Mobilní jeřáby autojeřáby vlastní
i pronajaté

Mobilní jeřáby * působení "havarijního větru" - ohrožení stability, 3 3 1 9 * odstavení jeřábu mimo provoz;
- autojeřáby
převrácení autojeřábu;
* ustavení těžkých jeřábu s
vlastní i
příhradovým výložníkem do
pronajaté
speciální polohy;

Zdvihací zařízení
/ Mobilní jeřáby autojeřáby vlastní
i pronajaté

Mobilní jeřáby * porušení a ztráta funkce podpěr - ztráta stability, 1 3 1 3 * zabrzdění podvozku mobilního
- autojeřáby
převrácení autojeřábu;
jeřábu parkovací brzdou proti
vlastní i
nežádoucímu samovolnému
pronajaté
pojezdu;
* dodržení max. odchylky od
vodorovné roviny;
* zajištění stability výsuvnými
patkami, opěrnými podpěrami popř.
použití jiných prvků, jejich zajištění
proti uvolnění, zabránění jejich
nadměrného zaboření do terénu;
* zabránění náhlého poklesu jedné
z podpěr při zatížení;
* při práci v neznámém terénu jeřáb
nekotvit na kanalizaci, kanálech,
šachtových poklopech apod.
* dle potřeby použití roznášecích
roštů pro podepření jeřábu na
neúnosném podloží (dřevěných
pražců, vyztužených plechů apod.);
* dostatečná únosnost podkladu;
popř. úprava (a zpevnění podkladu,
podložek talířů podpěr k rozložení
měrného tlaku na terén dle
zatížení);
* nepřetěžování jeřábu (dodržování
křivek nosnosti dle sestavy nebo
délky výložníku a velikosti
zatížení);
* vyloučení bočního zatížení
výložníku;
* omezení nosnosti v závislosti na
poloze a natočení nástavby vůči
podvozku;
* v případě zvedání těžkých
břemen a nižší únosnosti terénu
těžší břemeno podzvednout málo
nad terén, výložník natočit nad
podpěru a zkontrolovat zda
nedochází k zaboření podpěr;
* v případě že se podpěra boří včas
zvětšit plochu podpěr;
* na stanovišti obsluhy autojeřábu
uvedeno, při jakém vyložení a
břemenu se opěr použije;

Zdvihací zařízení
/ Mobilní jeřáby autojeřáby vlastní
i pronajaté

Mobilní jeřáby * snížení, ztráta únosnosti podloží - převrácení
- autojeřáby
autojeřábu;
vlastní i
pronajaté

Zdvihací zařízení Mobilní jeřáby * provoz nepodepřeného autojeřábu - ztráta
/ Mobilní jeřáby - - autojeřáby
stability, převrácení autojeřábu při pojíždění s

2 4 1 8 * umístění podpěr jeřábu v
dostatečné vzdálenosti od okraje
výkopu nebo svahu (vnější hrana
podpěrných desek nebo roznášecích
roštů má být přibližně vzdálena
min. o hloubku prohlubně od jejího
dna (dle druhu zeminy a hloubky
výkopu);
* nezatěžování okraje (hrany)
výkopu hmotností autojeřábu;
* zajištění stability výsuvnými
patkami, opěrnými podpěrami popř.
použití jiných prvků, jejich zajištění
proti uvolnění, zabránění jejich
nadměrného zaboření do terénu;
* zabránění náhlého poklesu jedné
z podpěr při zatížení;
* dostatečná únosnost podkladu;
popř. úprava (a zpevnění podkladu,
podložek talířů podpěr k rozložení
měrného tlaku na terén dle
zatížení);
2 4 1 8 * při pojezdu autojeřábu se
zavěšeným břemenem bez
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autojeřáby vlastní vlastní i
i pronajaté
pronajaté

břemenem;

podepření respektovat podmínky,
omezení a opatření stanovené
výrobcem v návodě např.:
- mez max. rychlosti pro zastavení
provozu,
- omezení nosnosti v závislosti na
poloze natočení nástavby vůči
podvozku, nosnosti, při kterých lze
vysouvat teleskopický výložník s
břemenem;
- omezení otočení nástavby s
vysunutým teleskopickým
nosníkem;
* výložník umístit v základní délce
a obráceně dozadu;
* pracovní pojezd autojeřábu jen v
dovoleném svahu tak, aby nedošlo
k porušení jeho statické a
dynamické stability;
* ovládat autojeřáb z kabiny;
* s břemenem pojíždět rovnoměrně,
malou rychlostí tak, aby nedošlo k
rozhoupání břemene;
* mezi jeřábníkem a řidičem
dohodnout dorozumívací znamení
(vizuální komunikaci), koordinace;
* před zahájením pojíždění jeřábu
se zavěšeným břemenem jeřábník
zkontroluje zda:
- je komunikace dostatečně
průjezdná;
- nemá nepřípustný sklon terénu;
- nejsou v trase podzemní vedení,
enegrokanály, kanalizace apod. (při
pojezdu v blízkosti nezpevněných
krajnic nebo výkopů hrozí havárie
jeřábu vzhledem k značnému
zatížení náprav);

Zdvihací zařízení
/ Mobilní jeřáby autojeřáby vlastní
i pronajaté

Mobilní jeřáby
- autojeřáby
vlastní i
pronajaté

* pád břemene, náraz, zachycení a zasažení
2 3 1 6 * zavěšováním břemen na nosný
pracovníka břemenem;
orgán jeřábu a jiné vazačské práce
* pád břemene na vazače po neodborném uvázání
pověřovat pouze kvalifikovanou
a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z
osobu tj. vazačem s odbornou
háku jeřábu, přetržení druhého lana;
kvalifikací;
* správné zavěšení či uvázání
břemene, použití vhodných vazáků
a jiných prostředků k uchopení
břemen s odpovídající nosností dle
druhu, vlastností a tvaru břemene;
* nezávadné vázací prostředky;
* dodržování zákazu zdržovat se v
prostoru možného pádu zavěšeného
a usazovaného břemene a jeho částí
(vyloučení přítomnosti osob v zóně
ohrožení kinetickou či potenciální
energií tj. pod břemenem a v
místech pojíždění jeřábu);
* použití výstražného znamení
jeřábníkem k varování osob, které
mohou být jeřábem nebo břemenem
ohroženy;
* správná manipulace s břemenem
při ovládání pohybů jeřábu
(zvedání provádět citlivě, pohyby
provádět plynule) zejména vyloučit
vznik nebezpečného šikmého tahu;
* při přepravě palet zajistit
jednotlivé kusy materiálu na paletě
proti uvolnění a pádu;
* použití jeřábového háku s
bezpečnostní pojistkou;

Zdvihací zařízení
/ Mobilní jeřáby autojeřáby vlastní
i pronajaté

Mobilní jeřáby * pád nestabilního břemene, převrácení břemene
- autojeřáby
po odvěšení na osobu (vazače);
vlastní i
pronajaté

2 3 1 6 * správná činnost vazače;
* uložení břemene na rovný, tvrdý
podklad;
* použití dostatečně únosných a
stejně vysokých prokladů a
podložek;
* zajištění svislosti uloženého
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břemene zejména při stohování;

Zdvihací zařízení
/ Mobilní jeřáby autojeřáby vlastní
i pronajaté

Mobilní jeřáby * úraz el. proudem - zasažení osoby el. proudem
- autojeřáby
při nebezpečném přiblížení a dotyku výložníku s
vlastní i
venkovním vedením (nejčastěji 22 kV);
pronajaté

2 4 1 8 * vyloučení přiblížení autojeřábu
do nebezpečné blízkosti
venkovního el. vedení, zejména při
pojíždění s břemenem;
* dodržování dostatečného odstupu
jeřábu od vodičů venkovního
vedení vn a vvn (ochranná pásma),
případně dodržení zvláštních
podmínek při práci v blízkosti vn a
vvn (vypnutím elektrického proudu,
organizační opatření stanovená v
technologickém postupu apod.;
* vybavení autojeřábu
signalizačním zařízením k
upozornění jeřábníka v kabině na
blízkost hranice ochranného pásma
elektrického vedení pod střídavým
napětím nad 22 kV a na trakční
vedení stejnosměrného proudu 3
kW;
* v případě kontaktu autojeřábu s
venkovním el. vedením nebo
nebezpečného přiblížení výložníku
k vodičům musí řidič zůstat v
kabině, nesmí se dotýkat vodivých
částí a nesmí dovolit, aby se někdo
ke autojeřábu přiblížil a dotkl se ho,
dokud se nepřeruší spojení nebo
nevypne proud;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* ohrožování dýchacích cest a plicní choroby
1 2 1 2 * zajištění přirozeného větrání a
svářečů (chronické bronchitidy) působením
dostatečné výměny vzduchu;
aerosolů;
* vzduchotechnické opatření * při vdechování škodlivin vznikajících při
omezení přístupu škodlivin k
svařování - působením svářečských aerosolů,
dýchací zóně použití místních
prachů, dýmů, aerosolů s obsahem toxických,
odsávacích jednotek s umístěním
karcinogenních a fibroplastických látek (toxických
sacích nástavců do vhodných poloh
plynů vznikajících při svařování (NOx, CO,O3),
a vzdálenosti od hořícího oblouku
toxických plynů vznikajících při spalování povlaků
nebo plamene;
a nátěrů základního materiálu (zbytky řezných
* použití dýchací masky kapalin, korozní zplodiny, ochranné povlaky,
respirátoru (při svařování těžkých
nátěry, barvy, oleje izolace protikorozní povlaky
nebo lehkých kovů (kadmium,
ap.);
zinek, mangan, chrom);
* používání OOPP;
* využívání zástěn, clon, krytů pro
usměrňování proudu dýmů od
zařízení i od svářeče;
* volba technologického postupu s
ohledem na základní materiály,
přípravné materiály a způsob
svařování (např. svařování
kyselými elektrodami);

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* popálení různých částí těla tzv. žhavým
2 3 1 6 * správné provádění svařování;
rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a
* důsledné používání OOPP k
strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím
ochraně zraku, obličeje i ostatních
odstraňování, (nebezpečné může být např.
částí těla;
zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi),
* při řezání kyslíkem jsou ohrožení
nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem
a opatření obdobná jako při
a při drážkování propalování děr kyslíkem;
svařování resp. pálení plamenem,
zvýšené nebezpečí vyplývá z
většího víření prachu a většího
rozstřiku řezaného kovu;
* ochrana prostoru pod místy
svařování ve výšce proti žhavému
rozstřiku;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* popálení nechráněné části těla (ruky) přímým
dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným
kovovým materiálem a horkými kovovými
povrchy při přenosu tepla;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a

* ohrožení popálením jiných osob nacházejících se 1 2 1 2 * použití krytů, závěsů, zástěn z
v blízkosti svařování (zejména pod místem
nehořlavého materiálu k ochraně
svařování, nad komunikacemi, průchody, jinými
ostatních pracovníků (ochranné

2 2 1 4 * používání OOPP (rukavice);
* správné pracovní postupy;
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plamenem

pracovišti apod.);

závěsy a zástěny k zabránění
ohrožení odrazem a rozstřikem
strusky;
* ochrana proti odstřiku, utěsnění
otvorů;
* vyloučení přístupu osob do
ohroženého prostoru, ochrana
prostoru pod místy svařování ve
výšce proti žhavému rozstřiku;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* ohrožení očí odlétnutými částicemi při
oklepávání okují a výronků v místě řezu,
odlétnutými okujemi při řezání;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* popálení, požár, exploze při svařování v
1 4 1 4 * před zahájením svařování stanovit
prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp.
a vyhodnotit možné požární
výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi
nebezpečí ve vztahu k druhu
pohonných hmot, v plyn. kotelnách apod.);
svařování, stavu svářečského
* otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození,
pracoviště a přilehlých prostorů,
poškození dýchacích cest požárem nebo výbuchem
použitých zařízení a materiálů
při svařování;
případně předem písemně stanovit
požárně bezpečnostních opatření;
* dodržování podmínek a opatření
dle příkazu ke svařování v požárně
nebezpečných prostorách, (zvláštní
opatření při svařování vozidel s
nádržemi s pohonnými hmotami),
při svařování v uzavřených a
těsných prostorách, na znečistěných
zařízeních, v nádobách, potrubích
apod., kontrola svařování a
přilehlých prostor po nezbytně
nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod.;
* stanovit požadavky na účastníky
svařování a požadavky pro
bezpečný pobyt a pohyb osob
včetně zákazů;
* zabezpečit volné únikové cesty;
* určit provozní podmínky
technických zařízení a procesu;
* vyčistění, odstranění hořlavých
hoření podporujících nebo
výbušných látek, utěsnění otvorů,
hasící přístroje, asistence, OOPP,
ochlazování konstrukce, měření
koncentrace apod.;
* překrýt nebo utěsnit hořlavé látky
nehořlavým nebo nesnadno
hořlavým materiálem izolujícím
hořlavou látku od zdroje zapálení
tak, aby nedošlo k vznícení;
* vybavit svařovací pracoviště
hasebními prostředky podle
charakteru pracoviště a použité
technologie svařování,
* měřit koncentrace hořlavých
plynů, par hořlavých kapalin a
prachů a udržování koncentrace
pod hranicí nebezpečné
koncentrace, provětrávat
pracoviště;
* rozmístit technické vybavení proti
rozstřiku žhavých částic;
* zabránit takovému ohřátí
svařovaných i dalších materiálů,
které by vedlo ke ztrátě těsnosti
nebo celistvosti zařízení, jejímž
důsledkem by byl únik hořlavých
látek;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* zadušení, působení toxických výparů, aerosolů,
plynů, dýmů, prachů;
* při svařování plamenem a řezání kyslíkem
nebezpečí vyčerpání kyslíku v uzavřeném
pracovním prostoru;
* poškození dýchacích cest;

3 2 1 6 * odstraňování výronků provádět až
po snížení řezací teploty;
* používání OOPP k ochraně očí;

3 3 1 9 * odsávání, větrání, vzduchové
clony, přívod vzduchu, měření
koncentrace škodlivin a
nedýchatelných látek;
* odstranění toxických látek,
žíravin, mastnot;
* jištění dalším pracovníkem,
použití OOPP, stanovení a
dodržování dalších podmínek v
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příkazu ke svařování;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* působení infračerveného, ultrafialového záření
2 2 1 4 * ochrana zraku i pokožky svářeče,
* zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí
pomocníka a podle potřeby i
pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče i osob v
pracovníků v okolí (proti
okolí;
ultrafialovému záření - pozor na
* kromě ultrafialového záření vznikajícího při
sebemenší otvory v OOPP - např.
svařování působí na zrak nepříznivě i světelné
prasklý skleněný filtr);
záření a účinky místního přehřátí i infračervené
* ochranné svářečské filtry nutno
záření;
volit dle způsobu svařování a
intenzity záření;
* rozmístění a používání závěsů,
zástěn, ochranných štítů apod.;
* úprava povrchů pracoviště a
všech předmětů tak, aby byl snížen
průnik a odraz záření na pracovišti;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* pád svářeče při pracích na žebříku a částech
1 3 1 3 * zajištění ochrany proti pádu;
konstrukce a objektu ve výšce;
* omezení svařování ze žebříku;
* práce v místech, kde je prostor k pohybu omezen
* používání technických zařízení
tak, že svářeč pracuje ve vynucené poloze (vkleče,
pro práce ve výšce zajišťujícího
vsedě, vleže, atd.);
pevné a stabilní postavení svářeče
při svařování (plošina, lešení,
schůdky s plošinou apod.);
* zajištění dostatečného prostoru, i
na přechodných pracovištích;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* nepříznivé zatížení svalových skupin,
nepřirozené pracovní polohy;

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* neúnosné a nepříznivé mikroklimatické
1 2 1 2 * odpočinek, přestávky v práci,
podmínky, zejména na venkovních nechráněných
správná organizace práce;
pracovištích v letním období, v uzavřených
* zajištění odpočíváren, šaten
prostorách, v prostorách se značným sálavým
apod.;
teplem apod.;
* svářečské pneumokoniózy, nemocnost, zátěž
organismu s následnými účinky na cévní a nervový
systém;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* zranění očí, popálení očí a obličeje třískami;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* pořezání třískami, pořezání rukou o ostří nástrojů 3 2 1 6 * používání rukavic (ale jen při
(vrtáků), o třísku namotanou popř. ulpěnou na
manipulaci s obrobkem pokud je
nástroji, o upínací zařízení nebo o upínané
nástroj v klidu);
obrobky;
* k odstraňování třísek používat
štětců, škrabek, smetáků nebo
vyfukovacích vzduchových pistolí;
* dodržování zákazu odstraňování
třísek holou rukou nebo v
rukavicích a vyfukovat odpad ústy;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* pohmoždění rukou popř. nohou způsobené
pádem vrtaného předmětu nebo svěráku;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* zachycení, navinutí ruky, nežádoucí kontakt ruky 2 3 1 6 * neodstraňování třísek rukou;
s vrtákem; (zachycení volně vlajícího konce
* nebrždění vřetena se sklíčidlem
pracovního oděvu, neupnutých rukávů, šály, za
rukou;
prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na
* nesahání rukou do nebezpečného
rukou, rukavice rotujícím vřetenem, sklíčidlem,
prostoru za chodu;
nástrojem - vrtákem);
* neponechávání kličky ve vřetenu;
* zachycení rotujícím vrtákem, kličkou a klínem
* dodržování zákazu používat při
ponechaným ve vřetenu;
obsluze stroje rukavic;
* vhodné ustrojení bez volně
vlajících částí, bez obvazu na ruce
atd.;
* dodržování zakázaných
manipulací;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* zachycení vlasů, skalpování při kontaktu s
rotujícím vrtákem nebo vřetenem;

2 3 1 6 * použití čepice, šátku správně
zavázaného, má-li obsluha dlouhé
vlasy;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* zachycení a vtažení končetiny řemeny při
přehazování rychlosti;

2 3 1 6 * zakrytování řemenových převodu
od el. motoru k vrtacímu vřetenu;
* přehazování řemenů provádět za
klidu stroje;

Kovoobrábění /

Vrtačky

* zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do dolní

2 2 1 4 * vyvážení zdvihu vřetene, zajištění

3 2 1 6 * použití ergonomicky vhodných
sedadel;

1 3 1 3 * používání brýlí nebo obličejového
štítu;

2 2 1 4 * správná manipulace, a držení
obrobku;
* připevnění svěráku ke stolu min.
dvěma šrouby;
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polohy s nárazem vrtáku na obrobek;
* zasažení obsluhy nástrojem při jeho odmrštění;
* tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním
zástrčného klíče z upínacího zařízení;

proti samovolnému posuvu vřetena
do dolní polohy;
* používání ostrého vrtáku, vhodné
velikosti a druhu;
* řádné upnutí nástroje, opírání
nástroje o dno sklíčidla;
* řádný technický stav ozubení
sklíčidla i kličky;
* neponechávání kličky ve
sklíčidle;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* zranění rukou, naražení ruky do frémy vrtačky
(při vrtání obrobku ve volné ruce, při přidržování
obrobku a nedostatečně upevněném obrobku);

2 3 1 6 * zajištění obrobku proti pootočení
(nezaručuje-li toto hmotnost
obrobku);
* použití vhodného přípravku pro
upevnění obrobku;
* vybavení vrtačky svěrákem;

Kovoobrábění /
Stroje / Vrtačky

Vrtačky

* zranění rukou při neočekávaném uvedení
drženého obrobku do rotace při srážení hran
(ostřin);

2 2 1 4 * ke srážení hran (ostřin) používat
kuželových záhlubníků;

Kovoobrábění /
Stroje / Brusky /
Stolní brusky a
rozbrušovačky

Stolní,
stojanové
brusky,
rozřezávací
brusky rozbrušovačky

* zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími
úlomky, drobnými částicemi a prachem
vznikajícím při broušení i orovnávání brousícího
kotouče;

3 3 1 9 * používání sklopných krytů z
netříštivého skla, nebo brýlí příp.
obličejového štítu;

Kovoobrábění /
Stroje / Brusky /
Stolní brusky a
rozbrušovačky

Stolní,
* prašnost, ohrožení dýchacích cest;
stojanové
brusky,
rozřezávací
brusky rozbrušovačky

Kovoobrábění /
Stroje / Brusky /
Stolní brusky a
rozbrušovačky

Stolní,
stojanové
brusky
rozřezávací
brusky rozbrušovačky

* zachycení a odhození obroku, vtažení obrobku
2 3 1 6 * vybavení brusky opěrnými
včetně ruky mezi brusný kotouč a vnitřní okraj
podpěrkami a při broušení v ruce
podpěrky resp. krytu v případě zaklínění
používat stavitelné opěrky správně
broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a
nastavené;
brousící kotouč, zejména brousí-li se pod
* nepoužívání nadměrně
vodorovnou osou kotouče, při broušení z volné
opotřebovaného kotouče;
ruky;
* včasné seřizování mezery mezi
* poranění prstů (zbroušením) při styku ruky
podpěrou a obvodem brousícího
obsluhy s rotujícím brousícím kotoučem během
kotouče (max. 3 mm);
broušení;
* udržování rovné, nevybroušené
přední hrany podpěry;
* správná obsluha a držení
obrobku;
* používání sklopných krytů z
netříštivého skla, nebo brýlí příp.
obličejového štítu;

Kovoobrábění /
Stroje / Brusky /
Stolní brusky a
rozbrušovačky

Stolní,
stojanové
brusky,
rozřezávací
brusky rozbrušovačky

* zranění obsluhy popř. i dalších osob v okolí
2 3 1 6 * správné skladování a zacházení s
brusky zasažením úlomky a částicemi kotouče v
kotouči, použití nepoškozeného
případě roztržení brousícího kotouče (týká se i
vyzkoušeného kotouče a jeho
řezacích brusek, rozbrušovaček s tenkými řezacími
správné upnutí zkušeným a k tomu
kotouči k dělení materiálu);
pověřeným pracovníkem;
* zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy
* před upnutím brusného kotouče
odmrštěným obrobkem;
zjistit jeho vhodnost pro brusku,
prohlídkou a poklepem ověřit jeho
neporušenost;
* po upnutí kotouče provést
zkušební chod;
* vyloučení porušení pevnosti
kotouče např. nadměrným a
nestejnoměrným přítlakem
broušeného předmětu na kotouč,
nebrzdit dobíhající kotouč;
* rovnoměrné opotřebení kotouče,
* správný pracovní postup při
broušení, nebroušení z boční strany
kotouče;
* nenamáhání tenkého řezacího
kotouče na ohyb; * nenarážení
ostrého obrobku na kotouč;
* nepoužívat brusku
(rozbrušovačku) s naprasklým,
naštípnutým nebo jinak
poškozeným brusným/řezacím

2 1 1 2 * napojení brusky na odsávání;
* u brusky používané jen pro
občasné práce opatřit sací nástavec
nádobkou s vodou pro zachycení
hrubších částic prachu a obsah
nádobky včas vyměňovat a
obnovovat;
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kotoučem;
* nepřekročit max. dovolenou
obvodovou rychlost a počet otáček
v závislosti na průměru kotouče dle
štítku na stroji;
* správně konstruovaný,
instalovaný a používaný ochranný
kryt včetně hradítka (neodstraňovat
kryty brusných kotoučů);
* vhodné umístění brusky (jiná
pracoviště mimo rovinu rotace
kotouče);

Kovoobrábění /
Stroje / Brusky /
Stolní brusky a
rozbrušovačky

Stolní,
stojanové
brusky,
rozřezávací
brusky rozbrušovačky

* zachycení volně vlajícího konce pracovního
oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na
rukou apod. volným nekrytým koncem vřetene s
upínací maticí;

Kovoobrábění /
Stroje / Brusky /
Stolní brusky a
rozbrušovačky

Stolní,
* pohmoždění nohou způsobené pádem
stojanové
broušeného předmětu;
brusky,
rozřezávací
brusky rozbrušovačky

3 3 1 9 * boční kryt konce upínacího
vřetene s maticí;
* zákaz broušení z boční strany
kotouče po demontáži krytu;
* správné ustrojení obsluhy, upnutý
oděv apod.;
2 2 1 4 * správná manipulace s obrobkem a
držení obrobku;
* používání podpěrky (kromě
jemného broušení nástrojů);

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání
nechráněných částí těla odlétajícími třískami;

3 3 1 9 * používání ochranných zařízení
(krytů) proti odletujícím třískám,
není-li kryt k dispozici nutno
chránit zrak brýlemi nebo
obličejovým štítkem;
* správná, optimální volba řezných
podmínek, příp. použití lamačů
třísek k předcházení vzniku nebezp.
plynulých třísek;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* pohmoždění rukou popř. nohou způsobené
pádem obrobku při výměně a upínání, pádem
upínacího zařízení;

2 2 1 4 * použití vhodných přípravků
zejména při manipulaci s těžšími
upínacími zařízeními a obrobky;
* správný pracovní postup;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy 2 2 1 4 * správný pracovní postup;
vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení;
* dodržování zakázaných
manipulací;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* zranění obsluhy i jiných osob při roztržení tělesa 2 2 1 4 * nepřetěžování, k vyvození větší
sklíčidla;
upínací síly nepoužívání klíče se
zvětšenou pákou;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* zachycení rukou, volně vlajícího konce
2 3 1 6 * při odstraňování třísek používat
pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály,
háčky, smetáky, štětce, škrabky;
za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na
* správné ustrojení obsluhy bez
rukou apod. rotujícím universálním sklíčidlem,
volně vlajících částí, v případě
unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími
nebezpečí zachycení vlasů používat
úhelníky, případně i nezakrytými hnacími a
čepici nebo správně uvázaný šátek;
převodovými mechanismy;
* měření a výměnu obrobků
* úder rotujícím universálním sklíčidlem;
provádět za klidu vřetene;
* zachycení obsluhy rotujícími čelistmi sklíčidla,
* použití ochranných odklopných
unášecím srdcem;
krytů nebo unášecích desek
rotačního tvaru;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* nežádoucí spuštění soustruhu, ohrožení
1 2 1 2 * při ručním pojištění páky vřetena
vřetenem, namotání, navinutí volných částí oděvu,
proti nahodilému přepnutí z nulové
končetiny obsluhy;
polohy;
* pojištění ruční ovládací páky,
mechanickým blokováním nebo
tvrdší aretace;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* zachycení volného konce pracovního oděvu,
vlasů obsluhy, úder různých částí těla
rozkmitaným koncem materiálu při obrábění
vyčnívajícího nechráněného tyčového obrobku;

2 3 1 6 * použití ochranné vodící trubky při
obrábění dlouhého materiálu
(tyčoviny, trubek apod.) k zamezení
přístupu k rotujícímu obráběnému
materiálu, který vyčnívá ze stroje
ven z uličky a k zabránění ohnutí
zpracovávaného materiálu;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* pořezání ruky obsluhy o ostří nástrojů
(soustružnických nožů) při upínání obrobků,
výměně, čistění, pořezání o namotanou třísku
pořezání, bodnutí o ostré hrany a otřepy na
obrobku;

2 2 1 4 * udržování pracoviště v čistotě a
pořádku, včasné a pravidelné
odklízení odpadu;
* používání rukavic (ne však při
vlastní obsluze soustruhu);
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Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami 3 3 1 9 * udržování pracoviště v čistotě a
(po proříznutí podrážky obuvi), závažné úrazy
pořádku;
vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost
* včasné a pravidelné odklízení
pořezání kotníku, přeříznutí Achillovy šlachy;
odpadu;
* používání rohoží na stanovišti
obsluhy;

Kovoobrábění /
Soustruhy
Stroje / Soustruhy hrotové
hrotové

* zranění rukou obsluhy při nesprávných
pracovních postupech při leštění a ručním srážení
hran;

2 3 1 6 * při leštění nedržet smirkové
plátno v ruce, ale přichytit jej na
držák, pilník apod.;
* dodržování zákazu pilování nebo
leštění obrobku s vystupujícími
částmi, výřezy nebo drážkami;

Kovoobrábění /
Stroje / Pily na
kovy

Pily na kovy

* zhmoždění, udeření popř. jiné zranění obsluhy
následkem pádu nespolehlivě podepřeného
řezaného materiálu při jeho odřezávání nebo
upínání;

2 3 1 6 * správný pracovní postup;
* řádné a spolehlivé podepření a
fixace řezaného materiálu;

Kovoobrábění /
Stroje / Pily na
kovy

Pily na kovy

* zakopnutí obsluhy o materiál vyčnívající upnutý 3 3 1 9 * pořádek v okolí pily, odklízení
řezaný materiál zasahující do průchozí uličky, o
odřezků a odpadu;
nahromaděné neodklizené odřezky apod.;
* udržování volných manipulačních
i obslužných průchodů;

Kovoobrábění /
Stroje / Pily na
kovy

Pily na kovy

* uklouznutí a pád pracovníka na podlaze
znečistěné rozstříknutou chladící kapalinou;

2 3 1 6 * zabránění úniku a úkapům řezné,
chladící kapaliny na podlahu, příp.
její včasný úklid, vhodné rozvody a
sběrače řezné kapaliny;

Kovoobrábění /
Stroje / Pily na
kovy

Pily na kovy

* kožní a infekční onemocnění při kontaktu se
závadnou řeznou kapalinou (dermatidy, záněty
kůže) při stálém a intenzivním styku kapaliny s
nechráněnou pokožkou, zejména jde-li o
zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena;

2 3 1 6 * používání schválených řezných
kapalin;
* pravidelné a včasné výměny
řezných kapalin, proplachování
chladícího systému stroje;
* v max. míře omezit přímý kontakt
pokožky s kapalinou, při přípravě
kapalin a čistění strojů používat
důsledně ochranné rukavice;
dodržovat zásady osobní hygieny,
používat ochranné masti;.
* při výběru pracovníků
respektovat výsledky lékařské
prohlídky (nebezpečí přecitlivělosti
na látky obsažené v chladících
kapalinách);

Kovoobrábění /
Stroje / Řezné
(chladící)
kapaliny

Řezné
(chladící)
kapaliny

* dermatidy (záněty kůže) při stálém a intenzivním 2 2 1 4 * výběr vhodné zdravotně
styku emulzní kapaliny s nechráněnou pokožkou,
vyhovující a schválené kapaliny;
zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li pokožka
* při přípravě (míchání) řezných
poškozena;
kapalin postupovat dle návodu
* biologické nebezpečí, bakteriální ohrožení
výrobce;
pokožky (emulzní kapaliny mají střední až silnou
* při přípravě kapalin a čistění
biologickou dráždivost na pokožku, navíc působí i
strojů používat důsledně ochranné
alkalita a přítomnost bakterií);
rukavice (příp. i biologických
* řezné kapaliny vyráběné z ropy způsobují při
nanášených před prací s kapalinami
dlouhodobém účinku větší nebo menší zdravotní
na ruce) a v odůvodněných
obtíže projevující se převážně poškozením kůže
případech i gumové zástěry;
(dermatidy a dermatózy);
* v max. míře omezit přímý kontakt
pokožky s kapalinou;
* dodržovat zásady osobní hygieny,
používat ochranné masti;
* zabránit rozstřiku kapaliny u
stroje;
* při výběru pracovníků
respektovat výsledky vstupní
lékařské prohlídky (nebezpečí
přecitlivělosti na látky obsažené v
chladících kapalinách), pravidelné
lékařské prohlídky;
* řezné kapaliny nutno pravidelně
vyměňovat a kontrolovat; (kratší
lhůty výměny v letním období!);
* v rámci výměny řádně čistit
nádrže a celou chladící soustavu
(např. horkou vodou a sodou);

Tlaková zařízení / Skladování

* nebezpečí vyplývající z vlastností plynu;

3 3 1 9 * jsou-li v uzavřeném skladu více
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Tlakové láhve k
dopravě plynů

lahví k dopravě * únik hořlavého plynu, výbuch ve směsi se
plynů
vzduchem, požár, popálení osob;
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než 4 láhve (přepočteno na láhve s
vnitřním objemem 50 l) na plyny,
které spolu tvoří výbušnou, nebo
jinak nebezpečnou směs, skladovat
lahve odděleně s dostatečným
větráním;
* v otevřených skladech vytvořit
pro skladování těchto lahví
samostatné oddíly, ohraničené
alespoň přepážkami z drátěného
pletiva apod.) pro skladování lahví
každého druhu plynu zvlášť;
* podlahy skladů provedeny z
nehořlavých a nejiskřivých
materiálů;
* na dveřích skladů vyvěsit tabulku
s označením druhu plynu, zákazu
kouření a vstupu s otevřeným
plamenem a vstupu nepovolaným
osobám;
* ve skladech, kde jsou skladovány
společně v jedné místnosti plné i
prázdné láhve, ukládat láhve
odděleně, místa pro uložení lahví
označit tabulkami: PLNÉ LÁHVE
a PRÁZDNÉ LÁHVE;
* v blízkosti skladu nesmějí být
šachty, okna a vstupy do sklepů ani
jiné podzemní prostory, kam by
mohly proniknout plyny těžší
vzduchu a jejichž větrání je
obtížné;
* ve skladu lahví s hořlavými a
hoření podporujícími plyny, popř. i
před vchodem, umístit vhodné
hasicí přístroje
* ve skladu a do vzdálenosti
nejméně 5 m od skladu lahví
neukládat hořlavé látky a provádět
práce s otevřeným ohněm bez
povolení;
* láhve ve skladu zabezpečovat
vhodným způsobem proti
převržení;
* láhve neskladovat společně
žíravinami;
* prázdné láhve skladovat za
stejných podmínek jako plné láhve,
nepřekračovat max. počet lahví;
* u skladu v jeho bezprostřední
blízkosti zvláštní prostor (místnost
nebo skříň), ve kterém uskladnit
podle charakteru plynů uskladněny
OOPP, prostředky první pomoci,
jedovatost zneškodňující látky a
neutralizační prostředky a náhradní
díly;

Tlaková zařízení / Zacházení a
Tlakové láhve k manipulace s
dopravě plynů
lahvemi

* záměna lahví;

3 3 1 9 * znalost označení lahví podle
druhu (vlastností) plynu nebo směsí
plynu (jedním nebo několika
barevnými pruhy);

Tlaková zařízení / Zacházení a
Tlakové láhve k manipulace s
dopravě plynů
lahvemi

* pád láhve, naražení zhmoždění končetiny při
manipulaci s lahvemi;

3 3 1 9 * při manipulaci s láhvemi
postupovat opatrně, tak aby nedošlo
k jejich pádu a poškození;
* chránit láhve před nárazem,
pádem; neházet s nimi;
* přenášet láhve o celkové
hmotnosti větší než 50 kg (včetně)
nejméně dvěma muži, doporučuje
se používat vhodných pomůcek a
prostředků pro tento účel
upravených (držáky, pouta,
odpružené vozíky apod.);
* zajišťovat provozní, zásobní i
prázdné láhve vhodným způsobem
proti převržení a pádu, k tomu
používat řetízků, třmenů, objímek,
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stojanů apod.;

Tlaková zařízení / Vyprazdňování * nežádoucí únik plynu z láhve, ventilů při
Tlakové láhve k lahví, zacházení vyprazdňování lahví, zacházení a manipulaci s
dopravě plynů
a manipulace s lahvemi;
lahvemi

3 3 1 9 * zkontrolovat stav láhve před
použitím v rozsahu pokynů k
obsluze, shledá-li se závada, vrátit
láhev zpět do plnírny s uvedením
druhu závady;
* s láhvemi zacházet s největší
opatrností; neotevírat láhvový
ventil násilím (např. použitím
hasáku);
* vyprazdňování lahví neurychlovat
bezprostředním ohříváním
otevřeným ohněm;
* nepřipojovat k tlakovým ventilům
matice s poškozenými závity a
matice s jinými závity;
* místnosti a prostory, kde jsou
umístěny provozní a zásobní láhve
větratelné dle požárních a
hygienických předpisů ve vztahu k
druhům umístěných plynů;
* neumísťovat provozní a zásobní
láhve v nevětraných a obtížně
přístupných prostorech;
* s odběrem acetylenu z láhve
započít až po uplynutí alespoň
jedné hodiny po dopravě láhve na
pracoviště (tato podmínka neplatí v
případě, že láhve jsou dopravovány
ve svislé poloze a před použitím se
nepokládají);
* láhev umístit při odběru acetylenu
buď do polohy svislé, nebo musí
být nakloněna ventilem vzhůru v
úhlu nejméně 30 ° od vodorovné
roviny, aby s plynem nebyl
strháván aceton.
Lahve s acetylenem jsou opatřeny
dusanou pórovitou hmotu. V této
hmotě je nasycen aceton (láhev
obsahuje cca 6 kg C2H2) a v něm
pod tlakem rozpuštěný acetylen,
složitá konstrukce láhve a vlastnosti
plynu vyžadují šetrné zacházení s
lahvemi.
* po použití láhve ventil těsně
uzavřít;
* na zásobní láhve nasadit
snímatelný klobouček;
* pro provoz tlakových stanic
zpracovat místní provozní řád;
* při manipulaci s lahvemi s
jedovatými a žíravými musí být
plyny přítomni nejméně dva
zdravotně způsobilí pracovníci;
* obsluhou tlakové stanice
pověřovat jen odborně způsobilé
pracovníky;
* neprovádět opravu a údržbu lahví
(mohou provádět pouze oprávněné
firmy);

Tlaková zařízení / Vyprazdňování * nežádoucí zásah nepovolaných osob, poškození
Tlakové láhve k lahví, zacházení lahve;
dopravě plynů
a manipulace s
lahvemi

3 3 1 9 * po ukončení pracovní činnosti na
přechodných pracovištích lahve
umístit na bezpečné místo chráněné
před zásahem nepovolaných osob;
* neumísťovat provozní a zásobní
láhve na veřejně přístupných
místech;
* vozidlo dopravující láhve
neponechávat bez dozoru na
veřejně přístupných místech;

Tlaková zařízení / Vyprazdňování * zvýšení závažnosti ohrožení v případě požáru a
Tlakové láhve k lahví, zacházení jiné mimořádné události;
dopravě plynů
a manipulace s
lahvemi

3 3 1 9 * neumísťovat provozní a zásobní
láhve ve sklepních a suterénních
prostorách, v průchodech a
průjezdech, na únikových cestách a
schodištích, na půdách, v
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kancelářích, šatnách, kuchyních,
jídelnách, sociálních zařízeních,
garážích, kotelnách, světlících, v
objektech s hořlavými
konstrukcemi (např. v dřevěných
objektech), v nevětraných a obtížně
přístupných prostorech;
* nedopravovat láhve v
zavazadlovém prostoru osobních
vozidel a ve vozidlech, v nichž
prostor pro řidiče není oddělen od
prostoru pro přepravu lahví (neplatí
pro láhve sloužící k provozním
účelům a jednotlivé láhve s
vnitřním objemem do 12 l a lahve
PB do součtu hmotností náplně 40
kg);

Tlaková zařízení / Vyprazdňování * výbuch lahve nebo prostoru technického zařízení 3 3 1 9 * zkontrolovat stav láhve před
Tlakové láhve k lahví, zacházení do něhož byl plyn pod tlakem z lahve přiveden
použitím v rozsahu pokynů k
dopravě plynů
a manipulace s (materiál - plášť je vystaven namáhání
obsluze, shledá-li se závada, vrátit
lahvemi
překračujícímu mez průtažnosti plechu);
láhev zpět do plnírny s uvedením
druhu závady;
* k lahvím připojovat jen zařízení,
které jsou k tomu určeny a
zkoušeny;
* plyny vypouštět z lahví do
potrubí anebo do stabilních nádob a
zařízení dimenzovaných na nižší
přetlak pouze přes redukční ventil,
určený a označený pro daný plyn a
nastavený na příslušný výstupní
přetlak (redukční ventil se
nevyžaduje v případech, kdy je
bezpečně a spolehlivě zajištěno, že
nedojde ke stoupnutí tlaku v
potrubí, zařízení nebo stabilních
nádobách nad přístupnou mez);
* nízkotlaká komora redukčního
ventilu opatřena funkčním
tlakoměrem a pojistným zařízením
(tlakoměr se u redukčního ventilu
nepožaduje v případě, když je
redukční ventil součástí tlakové
stanice a tlakoměr je instalován na
potrubí v tlakové stanici), v tlakové
stanici musí být tlakoměrem
vybavena i vysokotlaká část
(pojistné zařízení u redukčního
ventilu se nevyžaduje v případě, že
potrubí nebo stabilní nádoba, do
které se vypouští plyn jsou
vybaveny vlastním pojistným
zařízením);
* umístit lahve od topných těles a
sálavých ploch tak, aby povrchová
teplota nádob nepřekročila 50 °C;
od zdrojů otevřeného ohně nejméně
3 m;
* provádět kontrolu teploty láhví
podle konkrétních podmínek;
* v případě požáru lahve okamžitě
z pracoviště odstranit, nejdříve však
plné láhve s hořlavými plyny,
provést jejich chlazení při zahřátí
nad 50 °C;
* označit prostor, kde jsou
umístěny láhve a neumísťovat v
jedné provozní místností větší počet
lahví než připouští příslušná ČSN;

Manipulace a
Ruční
skladování /
manipulace
Ruční manipulace
/ Ruční

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka 2 2 1 4 * dodržování zákazu zdržovat se v
pádem břemene, pohybujícím se břemenem;
pásmu možného nežádoucího
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu
pohybu břemene a pod břemenem,
na pracovníka, zasažení pracovníka materiálem v
zejména nezdržovat se v
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manipulace

důsledku ztráty stability stohované manipulační
jednotky (stohu, hranice) a kusového materiálu;

bezprostřední blízkosti zdviženého
břemene;
* dodržování zákazu narušovat
stabilitu stohů, např. vytahování
předmětů a prvků zespod nebo ze
strany stohu;
* dodržování zákazu vystupovat a
šplhat po hranicích, po navršeném
materiálu;
* při přemísťování břemen
vysokozdvižnými vozíky,
popřípadě jinými zdvihacími
manipulačními zařízeními vyloučit
přítomnost pracovníků na břemeni
a v pásmu jeho možného pádu;
nepřecházet pod zdviženým
břemenem;
* nepřidržovat břemeno v průběhu
manipulačních prací
vysokozdvižným vozíkem;
Dále je nutno respektovat
mezinárodní manipulační značky
vyjadřující správný a bezpečný
způsob manipulace např.:
"TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT
HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ";
"HMOTNOST LIMIT
STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ
POČTU VRSTEV VE STOHU",
"NESTOHOVAT";

Manipulace a
Ruční
skladování /
manipulace
Ruční manipulace
/ Ruční
manipulace

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na
osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí,
posunutí, sklopení, skutálení apod. kusového
materiálu);

2 2 1 4 * zajištění stabilní polohy
materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými
pomůckami, které vyloučí sesunutí
nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového
materiálu pravidelných tvarů jej
skladovat jen do výše ramen popř.
hlavy (max. výše 2 m), při zajištění
jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu
podložkami, zarážkami, opěrami,
stojany, klíny, provázáním zejména
materiálu skladovaného nastojato,
na užších hranách, trubek, rour,
svazků a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře
uchopitelné, upravené, seřízené
podle hmotnosti břemene, resp.
podle jeho tvaru a velikosti;

Manipulace a
Ruční
skladování /
manipulace
Ruční manipulace
/ Ruční
manipulace

* pád břemene na nohu, naražení břemenem;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;

2 2 1 4 * před zahájením manipulace
zkontrolovat stav (pevnost,
soudržnost, fixaci) přepravních
obalů;
* správné způsoby ruční
manipulace;
* správné uchopení břemene;
* zajištění pevného uchopení
břemen, použití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích
prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek
usnadňujících uchopení;

Manipulace a
Ruční
skladování /
manipulace
Ruční manipulace
/ Ruční
manipulace

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;

2 2 1 4 * předměty, které na sebe při
skladování těsně doléhají a nemají
části umožňující bezpečné
uchopení (oka, držadla apod.)
ukládat na podkladech. (jako
podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími
předměty používat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např.
kolečkových zvedáků);
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Manipulace a
Ruční
skladování /
manipulace
Ruční manipulace
/ Ruční
manipulace

* poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a 2 3 1 6 * výcvik a školení pracovníků o
manipulaci s břemeny v nevhodné poloze;
správných způsobech a postupech
Poškození páteře může nastat zejména v
manipulace;
případech, je-li břemeno:
* dodržování zásad bezpečného a
- příliš těžké nebo příliš velké;
zdraví nezávadného způsobu
- neskladné nebo obtížně uchopitelné;
manipulace, pokud možno v poloze
- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se
bez ohnutých zad;
přemisťovat;
* správné pohyby při manipulaci,
- umístěné v takové poloze, že je třeba je držet či s
(např. břemeno držet blízko těla,
ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či
zvedání neprovádět trhavými
vytáčením trupu,
pohyby, manipulaci provádět pokud
- je pravděpodobné, že díky jeho obrysům anebo
možno v poloze bez ohnutých zad;
konzistenci může způsobit pracovníkům úraz,
apod.);
zejména v případě srážky.
* zajištění dostatečného prostoru,
Riziko poškození páteře, může nastat je-li fyzická
zejména ve vertikálním směru;
námaha:
* zajistit aby podlaha nebo opora
- přílišná,
nohou byla stabilní;
- dosahována pouze otáčením trupu,
* udržování rovné a nekluzné
- je pravděpodobné, že bude mít za následek
podlahy;
prudký pohyb břemene,
* používání vhodné pracovní obuvi;
- vykonávána tělem v nestabilní pozici
* zajišťovat manipulaci v bezpečné
* poranění kloubů prudkým nekoordinovaným
pracovní výšce; a vhodné úrovni a
pohybem;
umožnit, aby pracovník mohl
* postupné k poškození kosterního aparátu, svalů,
zaujmout správnou polohu v
vazů i cév;
bezpečné výšce;
* akutní nebo chronické poranění kostry,
* zajišťovat přiměřený, popř.
projevující se lumboischiatickými bolestmi v
častější a dostatečný tělesný
křížové části páteře (často následkem zvedání
odpočinek a přestávky na zotavení
břemen s ohnutými zády)
v případě, že fyzická námaha je
příliš častá nebo příliš dlouho
trvající, zejména s přihlédnutím k
zatížení páteře;
* pokud možno vyloučit činnost při
které pracovník nemůže změnit
pracovní tempo;

Manipulace a
Ruční
skladování /
manipulace
Ruční manipulace
/ Ruční
manipulace

* provádění manipulačních prací v prostorově
stísněných prostorách;
* přiražení prstů, ruky, lokte apod.;
* při manipulaci přiražení končetiny k okolním
předmětům, konstrukcím apod.;

2 2 1 4 * zajištění dostatečného
manipulačního prostoru, udržování
pořádku, odklízení odpadu;
* při ukládání břemen připravit
předem podklady (použít podložek,
prokladů o výšce min. 3 cm);

Manipulace a
Ruční
skladování /
manipulace při
Ruční manipulace skladování
/ Ruční
manipulace

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při
uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní
prostředek, na manipulační zařízení, na uložené
předměty;

2 2 1 4 * rovný, nevytlučený a nekluzký
povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel,
manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění
vyčnívajících překážek (např.
vyčnívající poklopy, víka, rohože,
stupně, prahy, hadice, kabely a
pohyblivé el. přívody, kotevní
šrouby atd.);

Manipulace a
Skladovací
skladování /
regály
Skladovací regály

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení
pracovníka;

1 2 1 2 * zajištění správného uložení
břemene na podlahu regálu (na širší
plochu, bez přesahu přes přední
okraj podlahy regálu apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu
fixace a zajištění materiálu proti
pádu;
* zajištění stability každého druhu
materiálu ukládaného do regálu;

Manipulace a
Skladovací
skladování /
regály
Skladovací regály

* zřícení a pád regálu;

1 3 1 3 * zajištěna trvalá stabilita regálu
(regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných);
podle konstrukce regálu provedeno
jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu
pouhým vzájemným opřením, popř.
opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a
přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda
odpovídají příslušné dokumentaci,
tuhosti spojů, svislosti a
vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových
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buněk a počtem buněk ve sloupci
(nebo nosností regálového
sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových
buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních
apod.);
* dodržován zákaz šplhání po
regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů
oprav a pod.);

Manipulace a
Skladovací
skladování /
regály
Skladovací regály

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka 2 2 1 4 * dodržování zákazu zdržovat se v
pádem břemene, pohybujícím se břemenem při
pásmu možného nežádoucího
ukládání a vyjímání materiálu do regálů a při
pohybu břemene a pod břemenem
regálové manipulaci;
při ukládní materiálu vozíkem;
* dodržování zákazu narušovat
stabilitu materiálu v regálech, např.
vytahování předmětů a prvků
zespod nebo ze strany;
* dodržování zákazu vystupovat a
šplhat po regálu;

Elektrická
Elektrická
zařízení /
zařízení - úraz
Elektrická
el. proudem
zařízení - úraz el.
proudem

* úrazy následkem zasažení pracovníků el.
proudem při běžné činnosti, zpravidla dotyk na
nekryté, či jinak nezajištěné živé části el. zařízení
např. při obsluze a činnostech na el. zařízeních
pracovníky seznámenými a poučenými, úlek při
průchodu el. proudu tělem postiženého, následně
pád z výšky apod.;

Elektrická
Elektrická
zařízení /
zařízení - úraz
Elektrická
el. proudem
zařízení - úraz el.
proudem

* dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s
1 1 1 1 * dodržování zákazu odstraňovat
částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které
zábrany a kryty, otvírat přístupy k
se staly živými následkem špatných podmínek,
el. částem, vyřazovat z funkce
zvláště jako:
ochranné prvky zakrytí, uzavření;
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk),
* respektování bezpečnostních
nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem
sdělení;
neživých částí ( např . dříve nulování, zemnění);
* vyloučení činností, při nichž by
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem
se pracovník vykonávající práce v
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající
blízkosti el. zařízení, dostal do
z příslušných předpisů;
styku s živými částmi pod napětím;
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící
* odborné připojování a opravy
jištění el. výstroje, (výzbroje) např. částí el.
přívodních a prodlužovacích šňůr,
zařízení, pracovních strojů apod.;
ověřování správnosti připojení,
- při nechráněných živých částech např. v
používání odpovídajících šňůr a
otevřeném rozvaděči, poškozené části el. instalace,
kabelů s ochranným vodičem,
demontované kryty apod.;
(vždy provádí elektrikář - přístupné živé části el. zařízení v důsledku
pracovník znalý s vyšší
mechanického poškození např. rozváděče apod.;
kvalifikací);
* spoje odlehčovat od tahu,
prodlužovací šňůry připojovat s
ochranným vodičem, ochranný
vodič musí být delší, aby při
vytržení byl přerušen jako poslední;
* zabránění neodborných zásahů do
el. instalace;
* udržování prozatímních el.
zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize,

1 1 1 1 ** vyloučení činností, při nichž by
se pracovník vykonávající práce v
blízkosti el. zařízení, dostal do
styku s živými částmi pod napětím;
* zabránění neodborných zásahů do
el. instalace;
* udržování prozatímních el.
zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize,
pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky
a odstraňování závad);
* nepřibližovat se k el. zařízení,
nevyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp.
dodržovat podmínky pro práce v
blízkosti el. vedení a zařízení;
* vypínání el. zařízení na staveništi
po ukončení pracovní doby
(požární nebezpečí) a dodržování
provozních podmínek nepřetržitě
provozovaným topidlům a zdrojům
el. vytápění;
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pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem
(prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el.
kabelů kolem kovových konstrukcí,
objektů zábradlí, lešení apod. na
pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody
pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do
zásuvek apod., šetrné zacházení s
kabely a přívod. šňůrami;
* před přemístěním spotřebiče
připojeného pohyblivým přívodem
spotřebič bezpečně odpojit
vytažením vidlice ze zásuvky
(neplatí pro spotřebiče, které jsou k
tomu účelu zvlášť konstruovány a
uzpůsobeny);
* vyhnout se používání
prodlužovacích přívodů, používat je
jen v nejnutnější délce; nepoužívat
prodlužovací přívody s vidlicemi na
obou stranách;
* přesvědčit se před použitím el.
přístroje nebo el. zařízení o jeho
řádném stavu (řádná kontrola );
* nepřibližovat se k el. zařízení,
vyřazovat z funkce ochranu polohu,
dodržovat zákaz resp. dodržovat
podmínky pro práce v blízkosti el.
vedení a zařízení;

Elektrická
Elektrická
zařízení /
zařízení - úraz
Elektrická
el. proudem
zařízení - úraz el.
proudem

* dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, 1 1 1 1 * nepřibližovat se k el. zařízení,
kovových konstrukcí) s el. vodiči při manipulaci,
vyřazovat z funkce ochranu
při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů
polohou, dodržovat zákaz resp.
(lešení), jednoduchých žebříků, výsuvných žebříků
dodržovat podmínky pro práce v
v blízkosti venkovního el. vedení;
blízkosti el. vedení a zařízení;
* dodržovat zákazy činností v
ochranných pásmech venkovního
el. vedení vn a vvn;

Elektrická
Elektrická
zařízení /
zařízení - úraz
Elektrická
el. proudem
zařízení - úraz el.
proudem

* nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi
elektrických zařízení;

1 1 1 1 * vyloučení činností, při nichž by
se pracovník vykonávající práce v
blízkosti el. zařízení, dostal do
styku s živými částmi pod napětím;
* provedení opatření pro ochranu
před úrazem el. proudem neživých
částí ( při kontaktu pracovníků s
neživými částmi na nichž je v
případě poruchy napětí (napětí na
vodivé kostře stroje nebo nářadí);
* zabránění neodborných zásahů do
el. instalace;
* udržování prozatímních el.
zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize,
pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky
a odstraňování závad);
* přesvědčit se před použitím el.
přístroje nebo el. zařízení o jeho
řádném stavu ( řádná kontrola);
* nepřibližovat se k el. zařízení,
vyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp.
dodržovat podmínky pro práce v
blízkosti el. vedení a zařízení;

Elektrická
Elektrická
zařízení /
zařízení - úraz
Elektrická
el. proudem
zařízení - úraz el.
proudem

* vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí
nebo zakázanou manipulací pracovníky;

1 1 1 1 * spoje odlehčovat od tahu,
prodlužovací šňůry připojovat s
ochranným vodičem, ochranný
vodič musí být delší, aby při
vytržení byl přerušen jako poslední;
* šetrné zacházení s kabely a
přívod. šňůrami;
* udržování el. kabelů a el. přívodů
(např. proti mechanickému
poškození na stavbách, vytržení ze
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svorek apod.)
* pravidelné kontroly prozatímního
el. zařízení;
* šetrné zacházení s el. přívody
pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do
zásuvek apod.;

Elektrická
Elektrická
zařízení /
zařízení - úraz
Elektrická
el. proudem
zařízení - úraz el.
proudem

Vysvětlivky:

* poškození, porušení izolace vodičů, kabelů
šňůrových vedení;

1 1 1 1 * zvláštní opatření k ochraně el.
vedení a bezpečnosti osob dle
charakteru pracovní činnosti;
* udržování el. zařízení v
bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize;
* pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem
(prohlídky, a odstraňování závad);
* ochrana před nebezpečným
dotykem nebo přiblížením k živým
částem el. zařízení před
nebezpečným dotykovým napětím
na neživých částech, před výskytem
nebezpečného dotykového napětí,
před škodlivým účinkem el.
oblouku, před nežádoucím
vniknutím cizích předmětů, vody,
vlhkosti, plynů, prachů, par do el.
zařízení, zejména v místech
hořlavých prachů;

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
1.
2.
3.
4.
5.

Nahodilá
Nepravděpodobná
Pravděpodobná
Velmi pravděpodobná
Trvalá

N - Pravděpodobnost následků - závažnost
1.
2.
3.
4.
5.

Poranění bez pracovní neschopnosti
Absenční úraz (s pracovní neschopností)
Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
Těžký úraz a úraz s trvalými následky
Smrtelný úraz

H - Názor hodnotitelů
1.
2.
3.
4.
5.

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

R - Míra rizika







0 - 3: Bezvýznamné riziko
4 - 10: Akceptovatelné riziko
11 - 50: Mírné riziko
51 - 100: Nežádoucí riziko
101 - 125: Nepřijatelné riziko
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