Posuzovaný
Subsystém
objekt

Identifikace nebezpečí

MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.
Výrobní a
Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby
provozní
parkovací
budovy
plochy

Výrobní a
provozní
budovy
Výrobní a
provozní
budovy

Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby
parkovací
plochy
Venkovní
* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým
komunikace a provozem
pracoviště

Výrobní a
provozní
budovy

Venkovní
* pád osoby do hloubky
komunikace a
pracoviště

Výrobní a
provozní
budovy

Venkovní
* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních
komunikace a vodorovných pochůzných plochách
pracoviště

Vyhodnocení
závaţnosti
Bezpečnostní opatření
rizika
P N H R
1 3 1 3 * správná volba, umístění a návrh
odstavného a parkovacího stání dle
ČSN 73 6056, která stanoví parametry
na příjezdní a výjezdní komunikace,
způsob řazení, velikost, a rozměry
stání, poloměry oblouků a šířky pruhů
při jízdě vozidel po kruţnicové dráze,
rozměry oblouků při jízdě vozidel,
velikost stání a šířky komunikací mezi
stáními;
* příčný sklon odstavných a
parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, ţe jsou stání řešená jako
parkovací pásy podél komunikací,
můţe být příčný sklon stání v
závislosti na podélném sklonu
komunikace aţ 9 %, u parkovacích
pruhů podélný sklon stání nesmí
překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na
příjezdní a výjezdní komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací
stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami ;
u povrchů, kde nelze aplikovat
vodorovné značení jednotlivých stání,
vyznačit typ stání dopravní značkou,
popř. označit šířku stání na přilehlé
obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro
pěší;
* udrţování sjízdnosti v zimním
období
2 2 1 4 * odvod dešťové vody;
* udrţování schůdnosti zejména v
zimním období;
1 3 1 3 * vhodné řešení vnitrozávodní
dopravy, zřízení nejlépe oddělených
chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran
jsou-li hlavní vchody a východy z
výrobních hal apod. umístěny naproti
vozovkám a na jiných exponovaných
místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší neţ 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu
a ohroţení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro
pěší;
1 3 1 3 * zřízení zábradlí na volných okrajích
chodníků vedoucích po mostech podél
vodotečí, vodních nádrţí apod., s
hladkými zpevněnými stěnami o
vnějším sklonu větším neţ 1 : 2,5
nebo s přirozenými břehy o sklonu
větším neţ 1 : 1
2 2 1 4 * včasné odstraňování námrazy,
sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při
pohybu na venkovních komunikacích
v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných
ploch tak, aby se na nich nezdrţovala
voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava
šikmých chodníků ve sklonu 1: 8 aţ 1
: 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch
chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní
tak, aby byly v stejné úrovni s
přilehlým chodníkem, vozovkou,

Poznámka

dostatečně únosné apod. ;
1 2 1 2 * zjištění dostatečně širokých a
vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překáţek (sloupů, stoţárů,
základových patek nosných prvků
nadzemních vedení, okrajů
vystupujících konstrukcí, ramp apod.
v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (ţlutočerným nebo
bíločerveným šrafováním);
* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem; 1 3 1 3 * preventivní údrţba el. zařízení,
* obnaţení ţivých částí, sníţení izolačních vlastností,
revize dle ČSN 33 1500, odstraňování
zkrat způsobený vodivým předmětem;
závad;
* včasné odborné opravy poškozených
el. zařízení (zásuvek, zástrček,
pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo
průchody a komunikace;
*šetrné zacházení s kabely a přívod.
šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení
mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem pro pouţití;
* před kaţdým pouţitím vizuální
kontrola stavu zařízení,
* neponechávat zapnuté el. přístroje a
zařízení po odchodu z pracoviště a
skončení pracovní směny;
* provoz a udrţování el. spotřebičů
dle návodu;
* nepouţívání poškozených
pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na
tah apod.,
* kontroly a revize elektrických
spotřebičů pro domácnost a podobné
účely (jde o elektrická svítidla,
elektrická zařízení informační
techniky, přístroje spotřební
elektroniky, pohyblivé přívody a
šňůrová vedení, elektrické a
elektronické měřicí přístroje, ostatní
elektrické spotřebiče podobného
charakteru)
(viz téţ knihovna "Elektrická zařízení
- úraz el. proudem")
* zasaţení bleskem (ohroţení atmosférickou
1 4 1 4 * vodivé spojení vhodně a účelně
elektřinou);
rozmístěných jímacích zařízení
* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním
(bleskosvodů), jejich uzemněním,
vůdčím jiskrovým výbojem;
příp. pouţitím jiných svodičů
* nebezpečí při zasaţení vedlejším jiskrovým
atmosférického napětí (na
výbojem:
administrativních a provozních
- popáleniny všech stupňů;
budovách a kovových konstrukcích);
- ochrnutí nervového systému;
* udrţování zařízení k ochraně před
- šok, zástava dechu;
atmosférickou elektřinou v řádném
- poţár po zapálení hořlavých a snadno zápalných
stavu (revize, odstraňování závad);
látek (energií blesku)
(viz téţ knihovna "Elektrická zařízení
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové
- Atmosférická elektřina")
plochy nebo hmoty
* zranění vzniklá nepřímým účinkem blesku v jeho
blízkosti např. oţehnutím, ozářením intenzivním
ultrafialovým zářením odhozením nebo poškozením
organismu vzduchovou vlnou, ohlušením, případně
téţ zemním proudem (krokovým napětím)
rozptýleným kolem místa svodu při výboji blesku;
* naraţení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, skříně, 2 1 1 2 * správné rozmístění kancelářského
zásuvky, a zařízení v kancelářských a skladovacích
nábytku a zařízení; (min. průchody
místnostech;
550 aţ 600 mm);
* udrţování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní,
zasouvání zásuvek stolů a skříněk,
* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability; 1 2 1 2 * správné stabilní postavení vyšších
skříní a kancel. nábytku;
* nesedat na okraje stolů a ţidlí;
* nevystupovat na ţidle, zejména na
pojízdné s kolečky;
* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s 1 1 1 1 * správné zacházení s kancelářskými
kancelářskými pomůckami (sešívačkou, noţem)
pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat

Výrobní a
provozní
budovy

Venkovní
* náraz dopravního prostředku na překáţku
komunikace a
pracoviště

Výrobní a
provozní
budovy

Elektrická
zařízení

Výrobní a
provozní
budovy

Atmosferická
elektřina
(blesk)

Výrobní a
provozní
budovy

Kancelářské
práce

Výrobní a
provozní
budovy

Kancelářské
práce

Výrobní a
provozní
budovy

Kancelářské
práce

Výrobní a
provozní
budovy

Kancelářské
práce

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka

Výrobní a
provozní
budovy

Kancelářské
práce

* opaření vodou, horkými nápoji

Výrobní a
provozní
budovy

Zařízení se
* únava očí - zraková zátěţ, poškození zraku
zobrazovacími (další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o
jednotkami
minimálních zdravotních a bezpečnostních
poţadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami)

prsty do čelistí sešívačky;
* při pouţití ţiletek pro retušování
pouţívat ţiletky v krytém drţáku,
1 2 1 2 * udrţování pořádku na stolech a ve
skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do
skříní a regálů;
* nepřetěţování polic, regálů;
1 2 1 2 * opatrnost při vylévání horké vody z
varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými
tekutinami a nápoji;
2 2 1 4 * správné ergonomické rozestavění a
umístění nábytku a počítače;
* pouţívat ţidle výškově nastavitelné
se sklopným opěradlem;
* 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 (neţádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod.
nepřetrţité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro
kompenzaci nucené pracovní polohy a
zatíţení zraku a při nepřerušované
práci s vysokou opakovatelností
pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením
kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky
odborným očním lékařem;
Předpisy:
- ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582)
Ergonomické poţadavky na
kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 5: Poţadavky na
uspořádání pracovního místa a na
pracovní plochu (10.99)
- ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582)
Ergonomické poţadavky na
kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 6: Poţadavky na
pracovní prostředí (10.00
- ČSN EN ISO 9241-9 (83 3582)
Ergonomické poţadavky na
kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 9: Poţadavky na
vstupní zařízení - s výjimkou
klávesnic (12.00)
- ČSN EN ISO 13 4706-1 (83 3583)
Ergonomické poţadavky na
kancelářské práce se zobrazovacími
displeji zaloţenými na plochých
panelech - Část 1: Úvod (12.00)

Výrobní a
provozní
budovy

Výrobní a
provozní

(další nebezpečí uvádí Směrnice č.
90/270/EEC, o minimálních
zdravotních a bezpečnostních
poţadavcích na práci se
zobrazovacími jednotkami a
připravované nař. vl.)
Zařízení se
* dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu 2 2 1 4 * vhodná velikost, popř. úprava
zobrazovacími nebo klávesnice (útlak nervů)
pracovního stolu, umoţnění vhodných
jednotkami
poloh rukou, přestávky v práci
viz např. ČSN EN ISO 9241-5 (83
3582) Ergonomické poţadavky na
kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 5: Poţadavky na
uspořádání pracovního místa a na
pracovní plochu (10.99)
Zvýšené
* pád osob při otevírání, čistění, údrţbě světlíků, při 1 3 1 3 * umoţnění bezpečného přístupu ke
podlahy,
výměně skleněných výplní světlíků ve vyšších
světlíkům z vnější i vnitřní strany

budovy
Výrobní a
provozní
budovy

plošiny a
komunikace
Pracovní
prostředí osvětlení

místech budov (v případě obtíţně přístupných
světlíků)
* sníţená viditelnost, vznik tmavých míst, větší
pravděpodobnost chyby pracovníků při pracovní
činnosti, zvýšená moţnost úrazu

(zřízení bezpečných výstupů, ochozů,
lávek apod.)
3 2 1 6 * umístění stanovišť pro obsluhu
strojů a volba míst práce dle
nejpříznivějších podmínek
přirozeného osvětlení, zřízení
vhodného a dostatečného umělého
osvětlení, zajištění vhodného místního
osvětlení;
* rovnoměrnost osvětlení, místní
osvětlení s ohledem na zrakovou
náročnost;
* samovolné zavření křídel vrat např. vlivem
2 2 1 4 * zajištění křídel vrat proti
působení větru;
samovolnému zavření (háčky, táhla,
* přiraţení, naraţení osoby neočekávaným pohybem
zástrče apod.)
křídel;
* vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu
1 3 1 3 * snadná ovladatelnost (zavírání a
otevírání) křídel vrat, správné
provedení a udrţování závěsů vrat;
* mechanické zajištění dráhy
vratových křídel proti vypadnutí;
* pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru
1 3 1 3 * vybavení vrat/dveří mechanismem k
zabránění jejich pádu zpět (dolů);

Výrobní a
provozní
budovy

Vrata, dveře

Výrobní a
provozní
budovy

Vrata, dveře

Výrobní a
provozní
budovy
Výrobní a
provozní
budovy

Vrata, dveře

Okna, dveře

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně

Výrobní a
provozní
budovy
Výrobní a
provozní
budovy

Okna, dveře

* úder, nebezpečí sráţky osob

Okna, dveře

* pád pracovníka po vynaloţení úsilí při otevírání
okna, světlíku

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

Zvýšené
podlahy,
plošiny a
komunikace

* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy,
plošiny, lávky, ocelových roštů a jiných zvýšených
komunikací, konstrukcí a jejich částí

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

Zvýšené
podlahy,
plošiny a
komunikace

* propadnutí osoby podlahou, poklopem,
podlahovým roštem, střešním oknem apod.;

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

Zvýšené
podlahy,
plošiny a
komunikace

* pád osoby při provádění údrţby a oprav a jiných
činností při nichţ je pracovník vystaven nebezpečí
pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a
pohybu osob, včetně prací na střechách (kontrolní
činnost, drobná údrţba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu
budovy, haly;

1 2 1 2 * průhledné nebo průsvitné stěny,
přepáţky v místnostech nebo v
blízkosti dopravních cest, dveře a
vrata ve výši očí zřetelně označeny;
zejména viditelné označení
celoskleněných vstupních dveřních
křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími
vlastnostmi, zejména pevností, na
exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i
částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v
otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;
3 1 1 3 * kyvadlové (létací) dveře a vrata
musí být průhledné nebo musí mít
průhledné okénko;
1 2 1 2 * snadná ovladatelnost okna, světlíku,
větracího otvoru z bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a
výstupu k ovládacím prvkům;
2 3 1 6 * opatření volných okrajů podlah
ochrannou (okopovou) lištou,
zaráţkou o výšce min. 100 mm;
* ochrana materiálu a předmětů proti
pádu;
* ochrana prostoru pod místy práce
proti ohroţení padajícími předměty
(ohrazením, vyloučením vstupu osob,
střeţením ap.;
1 4 1 4 * opatření zvýšených podlah nosnými
poklopy, rošty, zajištěnými proti
posunutí, zvrtnutí a jinému.
neţádoucímu pohybu;
* udrţování podlahových prvků,
výměna neúnosných a poškozených
prvků (zkorodovaných roštů, poklopů,
nahnilých fošen a dřevěných částí
poklopů apod.)
* udrţování bezpečného stavu
pracovních ploch a přístupových
komunikací (svislých ocel. ţebříků)
2 3 1 6 * zajištění bezpečného přístupu k
místům práce ve výšce, zřízení
manipulačních plošin, lávek, schůdků
s plošinou;
* opatření volných okrajů střech,
teras, ochozů, plošin, lávek apod.
ochranným prvkem (zábradlím,
atikovou nebo parapetní zdí popř.
jiným ochranným prvkem;

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

Podlahy,
komunikace pohyb osob

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

Podlahy,
komunikace pohyb osob

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

Podlahy,
komunikace pohyb osob

Výrobní a

Schody a

Podlahy,
komunikace pohyb osob

* pouţívání prostředků osobního
zajištění při pracích na částech budov
a objektů, kde není zřízena ochrana
proti pádu z výšky, např. při pracích
na střechách;
* pouţívání ţebříků, přenosných
plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo
jiných konstrukcích;
* zakopnutí, pád osoby na rovině
3 2 1 6 * odstranění jakýchkoliv
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naraţení, zachycení o
komunikačních překáţek o které lze
různé překáţky a vystupující části z podlahy
zakopnout - šroubů vík a zvýšených
poklopů nad úroveň podlahy, hadic,
elektrických kabelů, vodorovných
prvků vystupujících nad úroveň
podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překáţky odstranit
pouţít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černoţlutého
nebo červenobílého šrafování);
* udrţování komunikací a průchodů
volně průchodných a volných, bez
překáţek, jejich nezastavování
materiálem, provozním zařízením;
* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naraţení a pád osoby 2 2 1 4 * rovný a tvrdý stav povrchu podlah a
na podlaze pracovního stanoviště obsluţné plošiny,
komunikací, bez nerovností, výmolů,
pracovních schůdcích apod. na horizontálních
udrţování, čištění a úklid podlah,
komunikacích, schodištích, rampách, lávkách,
včasné odstraňování poškozených
plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
míst, nerovností apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách.
* vhodná pracovní obuv, v
koupelnách, při vystupování z vany) zamaštěných v
umývárnách pouţití rohoţí;
(kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních
* čištění pochůzných ploch, včasné
činnostech);
odstranění nečistot (zvyšujících
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými
kluzkost, zejména mastnotu), včasný
vstupními dveřmi
úklid včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména
mastnost), vytírání podlah do sucha za
pouţití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k
odvádění vody provozních kapalin
tak, aby se na ní v mokrých provozech
nezdrţovala 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
pouţívání protiskluzné obuvy (jemné
profilové podráţky mají lepší
protiskluzové vlastnosti neţ podráţky
s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí
podešví;
* zúţené průchody, naraţení a zachycení pracovníka 1 1 1 1 * správné rozmístění strojů,
o pevné konstrukce, stroje apod.
stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrţeny min.
šířky komunikací, průchodů,
obsluţných prostorů apod. ( ČSN 26
9010 atd.)
* ztíţená evakuace a pohyb osob únikovými cestami 1 3 1 3 * vhodná trasa, počet, rozmístění a
v případě nebezpečí
rozměry únikových cest, trvalé
udrţování volných únikových cest a
nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových
cestách ve směru úniku (směrem ven);
* označení určených únikových cest a
nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou
silou vybaveny zřetelným, dobře
rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením a s
výjimkou případu, kdy se při poruše
napájení samy automaticky otevřou,
musí umoţňovat ruční otevření.
* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) 3 2 1 6 * rovný, nekluzký a nepoškozený

provozní
budovy /
Výrobní a
provozní
budovy a
jejich části

ţebříkové
výstupy pohyb osob

ze schodů (zejména kovových), z pevných ocelových
ţebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení
ze zvýšenými plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

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

uklouznutí na podlaze (např. za vchodovými
vstupními dveřmi, na vstupních vyrovnávacích
schodech) vlivem nadměrně kluzkého povrchu
podlahy v důsledku vlastní práce, vlhkosti, deště,
sněhu, námrazy
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Úklid
provozní
provozních
budovy /
prostor
Úklid budov
a provozních
prostor

pád osoby z výšky při mytí oken, čistění stropních
svítidel

povrch schodišťových stupňů a
podest;
* přidrţování se madel při výstupu a
sestupu po schodištích a svislých
ocelových ţebřících;
* správné našlapování, vyloučení
šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost
při sníţení adhezních podmínek za
mokra, námrazy, vlivem zablácené
obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování
aţ na okraj (hranu) schodišťového
stupně, kde jsou zhoršené třecí
podmínky;
* pouţívání protiskluzné obuvi (jemně
profilované podráţky mají lepší
protiskluzné vlastnosti neţ podráţky s
hrubými profily) popř. obuvi s měkčí
podešví;
* očistění obuvi před výstupem na
ţebřík
* označení prvního a posledního
schodišťového stupně;
* protiskluzné obloţení 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, moţnost pouţití
záchytného prvku (madla) pro
přidrţení na konci ţebříku při
vystupování;
1 1 1 1 * správný postup a způsob úklidu a
udrţování povrchu spojovacích,
obsluţných komunikací a jiných
pochůzných ploch;
* při mytí podlah, schodišť a jiných
frekventovaných komunikací podlahu
ihned vytřít do sucha;
* vhodná pracovní obuv, pouţívání
nepoškozené obuvi;
* podle potřeby pouţívání
protiskluzné obuvi (jemné profilové
podráţky mají lepší protiskluzové
vlastnosti neţ podráţky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* čištění pochůzných ploch, včasné
odstranění nečistot (zvyšujících
kluzkost), včasný úklid, včasné
odstranění nečistot (zvyšujících
kluzkost, zejména mastnost), vytírání
podlah do sucha za pouţití vhodných
čistících odmašťovacích prostředků
apod.;
* v zimním období odstraňovat
námrazu,sníh, včasný protiskluzový
posyp na venkovních prostranstvích
přilehlých k budově;
* čistění vpustí v umývárnách a
mokrých provozech tak, aby vody
byla odváděna a nezdrţovala se na
podlaze;
* v umývárnách přednostně odklidit
spadlé mýdlo na podlaze;
1 1 1 1 * stanovení správných pracovních
postupů dle konstrukčního provedení
oken, určení pomocných konstrukcí
pro zvýšení místa práce;
* při nutnosti vstupu na parapet (např.
při nutnosti mytí okenního křídla z
vnější strany) pouţít prostředky
osobního zajištění k ochraně proti
pádu z výšky (záchytný postroj,
polohovací prostředek), stanovit místo
kotvení (kotvící bod/y);
* zajištění bezpečného přístupu k
místům práce ve výšce (výše umístěná
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pád osoby po vynaloţení úsilí při otevírání okna

Úklid
provozních
prostor

* pád osoby z výšky;
1 1 1 1
* pád osoby ze střechy přes volný okraj a propadnutí;
* práce a pohyb pracovníků po střeše, šlápnutí na
poškozenou, neúnosnou část střechy, pohyb osob v
blízkosti okapu resp. jiného volného okraje střechy s
následkem pádu ze střechy nebo propadnutí střechou
- neúnosnou střešní krytinou (např. z vlnitých
azbestocementových, plechových aj.desek) ;

1 1 1 1
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propadnutí osoby neúnosnou konstrukcí, pochůznou
plochou
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pořezání o sklo rozbité skleněné výplně při mytí oken 1 1 1 1
a skleněných výplní
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* pořezání rukou při odklízení skleněných střepů;
* řezné a bodné rány ostřím a ostrými hroty
skleněných střepů;
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naraţení, zhmoţděniny stehen, hýţdí při úderech o
hrany stolů, rohy nábytku, stoly, skříně a o části
zařízení budov

1 1 1 1

okna a jejich části, stropní svítidla
apod.) , pouţívat dvojitý ţebřík,
přenosné schodky, pracovní plošinu;
* nevystupovat po zábradlí nebo
jiných konstrukcích, nepouţívat ţidlí,
beden, přepravek, radiátorů, skříní
apod. ke zvyšování místa práce;
* snadná ovladatelnost okenních
křídel a jiných otevíravých částí okna,
světlíku, větracích otvorů z
bezpečného místa;
* obládání otevíravých částí okna a
světlíku z bezpečného místa;
* pouţívat prostředky osobního
zajištění při pracích na částech budov
a objektů, kde není zřízena ochrana
proti pádu z výšky a vzniká nebezpečí
volného pádu z výšky;
* zajištění bezpečného pohybu po
střeše, (dostatečná únosnost střechy,
zábradlí);
* určení vhodných kotvících bodů pro
pouţití prostředků osobního zajištění
(bezpečnostních postrojů)
* při práci na neúnosné střešní krytině
ochrana proti propadnutí
* propadnutí osoby podlahou,
poklopem, podlahovým roštem,
střešním oknem apod.;
* opatření zvýšených podlah nosnými
poklopy, rošty, zajištěnými proti
posunutí, zvrtnutí a jinému.
neţádoucímu pohybu;
* udrţování podlahových prvků,
výměna neúnosných a poškozených
prvků (zkorodovaných roštů, poklopů,
nahnilých fošen a dřevěných částí
poklopů apod.)
* udrţování bezpečného stavu
pracovních ploch a přístupových
komunikací (svislých ocel. ţebříků)
* vhodný druh skla s odpovídajícími
vlastnostmi, zejména pevností;
* včasné přesklení rozbitých i
částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna podle potřeby v otevřeném
stavu zajistit proti samovolnému
zavření;

1 2 1 2 * ukládání odpadu, skleněných střepů
apod. do zvláštních nádob;
* nevybírat odpadkové koše, kde lze
předpokládat střepy a jiné ostré
předměty holou rukou, pouţívat
vhodné rukavice odolné proti
pořezání;
* zvýšená opatrnost, soustředěnost,
dobré osvětlení při uklízení střepů;
* chránit se před pořezáním rozbitým
sklem, střepy;
* rozbité skleněné střepy opatrně
izolovat a pro úklid pouţívat kleště
nebo speciální bezpečnostní rukavice
na úklid větších kusů, pak na malé
kousky skla pouţít lopatku a smeták;
1 1 1 1 * dodrţování dostatečné šířky
obsluţných průchodů mezi
provozními zařízeními a mezi těmito
zařízeními a konstrukcemi;
* udrţování průchodů volně
průchodných a volných, bez překáţek,
jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením; * udrţování
pořádku;
* zavírání dvířek skříní, zasouvání
zásuvek stolů a skříněk,
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* opaření horkou vodou;
* pád nádoby s horkou vodou;

Výrobní a
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budovy /
Úklid budov
a provozních
prostor

* pád osoby při provádění údrţby a oprav a jiných
činností při nichţ je pracovník vystaven nebezpečí
pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a
pohybu osob, včetně prací na střechách (kontrolní
činnost, drobná údrţba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu
budovy, haly;

Zvýšené
podlahy,
plošiny a
komunikace
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* zvýšená opatrnost při úklidu ve
stísněných prostorách;
1 1 1 1 * při napuštění teplé vody do věder a
jiných nádob nejdříve pustit studenou
vodu a pak přiměšovat horkou vodu
na potřebnou teplotu;
* nádoby s horkou vodou nenaplňovat
aţ po okraj;
* při manipulaci s nádobami
obsahující horkou vodu pouţívat
ochranné chňapky;
* omezení přenášení nádob s horkou
vodou a roztoky;
* úchopové části nádob pevné a
udrţovat je v čistotě (bez mastnot);
* nádoby s horkou vodou nepokládat
na okraje stolů apod.;
2 3 1 6 * zajištění bezpečného přístupu k
místům práce ve výšce, zřízení
manipulačních plošin, lávek, schůdků
s plošinou;
* opatření volných okrajů střech,
teras, ochozů, plošin, lávek apod.
ochranným prvkem (zábradlím,
atikovou nebo parapetní zdí popř.
jiným ochranným prvkem;
* pouţívání prostředků osobního
zajištění při pracích na částech budov
a objektů, kde není zřízena ochrana
proti pádu z výšky, např. při pracích
na střechách;
* pouţívání ţebříků, přenosných
plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo
jiných konstrukcích;

poleptání pokoţky ţíravými čistícími a desinfekčními 1 1 1 1 * při pouţívání ţíravých čistících a
prostředky
desinfekčních prostředků pouţívat
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;
přetíţení svalů, šlach, poškození páteře, naraţení a
1 1 1 1 * břemena, předměty, obaly a pod.
zhmoţdění končetin při ruční manipulaci s břemeny
ukládat tak, aby je bylo moţno
uchopit bez zbytečného otáčení,
naklápění, zdvihání a spouštění;
* ukládání pracovních pomůcek,
obalů, předmětů na určená bezpečná
místa,aby nedošlo k jejich zakrytí;
zasaţení el. proudem
1 1 1 1 * při čistění a úklidu dbát na to, aby se
do el. motorů, vypínačů, zásuvek
apod. částí el. zařízení nedostala voda,
zabránit stříkání vody do el. zařízení;
* při úklidu elektrických spotřebičů,
svítidel, strojů a zařízení nepouţívat k
utírání mokrý hadr;
* nepouţívat poškozená el. zařízení
(poškozená izolace el. přívodů,
poškozené vypínače, zásuvky, kryty
ţivých částí apod.);
* včasné oznámení závad na el.
zařízeních, poškozených el. zařízení
(zásuvek, zástrček, pohyblivých
přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo
průchody, komunikace, dveře;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení
mokrýma rukama;
* před kaţdým pouţitím el. spotřebičů
vizuální kontrola stavu zařízení,
* neponechávat zapnuté el. přístroje a
zařízení po odchodu z objektu;;
* provoz a udrţování el. spotřebičů
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poţár, popálení

Úklid
provozních
prostor

obtěţování zápachem, moţnost rozmnoţení hlodavců 1 1 1 1 * vhodné umístění nádob s
organickými odpad;
* zajištění včasného odvozu nádob s
organickými odpadky, zejména v
letním období;

Úklid
provozních
prostor

pomnoţení mikroorganismů, ohroţení infekčními
onemocněními

2 2 1 4 * dodrţovat zásady osobní hygieny;
* pouţívat OOPP;
* podlahy šaten, umýváren, sprch a
záchodů, umývadla, záchody a pisoáry
a odpadové nádoby umývat denně;
* omyvatelné části stěn umývat
alespoň jedenkrát za týden;
* nábytek v sanitárních a jiných
zařízeních čištěn nejméně jednou za
14 dní;
* udrţovat a podle potřeby obnovovat
omyvatelné povrchy stěn;
* podlahy sprchových kabin upraveny
tak, aby nedocházelo k roztékání vody
do okolí kabiny;
* v umývárnách a sprchách zřídit
samostatný kohout pro připojení
hadice na mytí podlah;
* zajišťovat malování stropů a stěn
sanitárních zařízení alespoň jednou do
roka;

nevhodné prostory pro uskladnění úklidových
prostředků

1 2 1 2 * pro uskladnění úklidových
prostředků zřídit v kaţdém podlaţí
přiměřeně velké prostory, vybavené
přívodem pro studenou i teplou vodu,
výlevkou, dostatečně větratelné,
opatřené omývatelným povrchem stěn
do výše 1,80 m a protiskluzovou
podlahou;
* tyto prostory nesmí slouţit jako
šatny, převlékárny;
3 3 1 9 * jsou-li v uzavřeném skladu více neţ
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
přepáţkami z drátěného pletiva apod.)
pro skladování lahví kaţdého 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 uloţení lahví označit
tabulkami: PLNÉ LÁHVE a
PRÁZDNÉ LÁHVE;
* v blízkosti skladu nesmějí být
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Tlaková
zařízení /
Tlakové
láhve k
dopravě
plynů

dle návodu k pouţívání;
* kontroly a revize elektrických
spotřebičů (jde o elektrická svítidla,
přístroje spotřební elektroniky,
pohyblivé přívody a šňůrová vedení,
elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče
podobného charakteru)
1 1 1 1 * obsah popelníků nevysypávat do
papírových obalů, pytlů, krabic apod.;

Skladování
* nebezpečí vyplývající z vlastností plynu;
lahví k
* únik hořlavého plynu, výbuch ve směsi se
dopravě plynů vzduchem, poţár, popálení osob;
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Zacházení a
manipulace s
lahvemi

* záměna lahví

Zacházení a
manipulace s
lahvemi

* pád láhve, naraţení zhmoţdění končetiny při
manipulaci s lahvemi

Tlaková
zařízení /
Tlakové
láhve k
dopravě
plynů

Vyprazdňování * neţádoucí únik plynu z láhve, ventilů při
lahví,
vyprazdňování lahví, zacházení a manipulaci s
zacházení a
lahvemi
manipulace s
lahvemi

šachty, okna a vstupy do sklepů ani
jiné podzemní prostory, kam by mohly
proniknout plyny těţší vzduchu a
jejichţ větrání je obtíţné;
* 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 převrţení;
* láhve neskladovat společně
ţíravinami;
* 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;
3 3 1 9 * znalost označení lahví podle druhu
(vlastností) plynu nebo směsí plynu
musí být (jedním nebo několika
barevnými pruhy);

3 3 1 9 * při manipulaci s láhvemi postupovat
opatrně, tak aby nedošlo k jejich pádu
a poškození;
* chránit láhve před nárazem, pádem;
neházet a s nimi;
* přenášet láhve o celkové hmotnosti
větší neţ 50 kg (včetně) nejméně
dvěma muţi, doporučuje se pouţívat
vhodných pomůcek a prostředků pro
tento účel upravených (drţáky, pouta,
odpruţené vozíky apod.);
* zajišťovat provozní, zásobní i
prázdné láhve vhodným způsobem
proti převrţení a pádu, k tomu
pouţívat řetízků, třmenů, objímek,
stojanů apod.;
3 3 1 9 * zkontrolovat stav láhve před
pouţitím 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. pouţitím 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 poţárních a
hygienických předpisů ve vztahu k
druhům umístěných plynů;
* neumísťovat provozní a zásobní
láhve v nevětraných a obtíţně
přístupných prostorech;
* s odběrem acetylenu z láhve započít
aţ po uplynutí alespoň jedné hodiny
po dopravě láhve na pracoviště (tato
podmínka neplatí v případě, ţe láhve
jsou dopravovány ve svislé poloze a
před pouţitím se nepokládají);
* láhev umístit při odběru acetylenu
buď do polohy svislé, nebo musí být
nakloněna ventilem vzhůru v úhlu
nejméně 30 st. od vodorovné roviny,
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aby s plynem nebyl strháván aceton.
Pozn.: 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, sloţitá
konstrukce láhve a vlastnosti plynu
vyţadují šetrné zacházení s lahvemi.
* po pouţití 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 ţíravými musí být plyny
přítomni nejméně dva zdravotně
způsobilí pracovníci;
* obsluhou tlakové stanice pověřovat
jen odborně způsobilé pracovníky;
* neprovádět opravu a údrţbu lahví
(mohou provádět pouze oprávněné
firmy);
Vyprazdňování * neţádoucí zásah nepovolaných osob, poškození
3 3 1 9 * po ukončení pracovní činnosti na
lahví,
lahve
přechodných pracovištích lahve
zacházení a
umístit na bezpečné místo chráněné
manipulace s
před zásahem nepovolaných osob;
lahvemi
* neumísťovat provozní a zásobní
láhve na veřejně přístupných místech;
* vozidlo dopravující láhve
neponechávat bez dozoru na veřejně
přístupných místech;
Vyprazdňování * zvýšení závaţnosti ohroţení v případě poţáru a jiné 3 3 1 9 * neumísťovat provozní a zásobní
lahví,
mimořádné události
láhve ve sklepích a suterénních
zacházení a
prostorách, v průchodech a
manipulace s
průjezdech, na únikových cestách a
lahvemi
schodištích, na půdách, v kancelářích,
šatnách, kuchyních, jídelnách,
sociálních zařízeních, garáţích,
kotelnách, světlících, v objektech s
hořlavými konstrukcemi (např. v
dřevěných objektech), v nevětraných a
obtíţně přístupných prostorech;
* nedopravovat láhve v zavazadlovém
prostoru osobních vozidel a ve
vozidlech, v nichţ prostor pro řidiče
není oddělen od prostoru pro přepravu
lahví (neplatí pro láhve slouţící k
provozním účelům a jednotlivé láhve s
vnitřním objemem do 12 l a lahve PB
do součtu hmotností náplně 40 kg);
Vyprazdňování * výbuch lahve nebo prostoru technického zařízení do 3 3 1 9 * zkontrolovat stav láhve před
lahví,
něhoţ byl plyn pod tlakem z lahve přiveden (materiál
pouţitím v rozsahu pokynů k obsluze,
zacházení a
- plášť je vystaven namáhání překračujícímu mez
shledá-li se závada, vrátit láhev zpět
manipulace s průtaţnosti plechu)
do plnírny s uvedením druhu závady;
lahvemi
* 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 niţší přetlak pouze
přes redukční ventil, určený a
označený pro daný plyn a nastavený
na příslušný výstupní přetlak
(redukční ventil se nevyţaduje v
případech, kdy je bezpečně a
spolehlivě zajištěno, ţe 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
nepoţaduje v případě, kdyţ 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 nevyţaduje v
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Doprava lahví * nebezpečí vyplývající z vlastností plynu (únik
silničními
plynu) a případné destrukce láhve při dopravě lahví
vozidly
vozidly

Manipulace a Ruční
skladování / manipulace
Ruční
manipulace /
Ruční
manipulace

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve
skladovacích prostorách, po zakopnutí o překáţku,
uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naraţení a pád pracovníka na dopravní prostředek,
na manipulační zařízení, na uloţené předměty;

případě, ţe 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 st. C; od
zdrojů otevřeného ohně nejméně 3 m;
* provádět kontrolu teploty láhví
podle konkrétních podmínek;
* v případě poţáru lahve okamţitě z
pracoviště odstranit, nejdříve však
plné láhve s hořlavými plyny, provést
jejich chlazení při zahřátí nad 50
stupňů C;
* označit prostor, kde jsou umístěny
láhve a neumísťovat v jedné provozní
místností větší počet lahví neţ
připouští normová hodnota
3 3 1 9 * lahve nedopravovat společně se
ţíravinami, uloţenými v rozbitelných
obalech (např. skleněných balónech),
kyslík nedopravovat společně s
mastnými látkami (např. mazadly,
tuky apod.);
* lahve nedopravovat společně s
hořlavými kapalinami;
* láhve na vozidle zajistit proti
samovolnému pohybu ve všech
směrech a proti poškození;
* nepouţívat k přepravě neoznačené,
neodpruţené a sklopné dopravní
prostředky a osobní automobily;
* při dopravě láhve umístit tak, aby
ventily všech lahví byly na téţe straně
a přístupné;
* láhve plné i prázdné dopravovat jen
s uzavřenými ventily a
našroubovanými ochrannými
kloboučky (neplatí pro dopravu lahví s
medicinálními plyny zdravotních
přístrojů v záchranných a sanitních
vozech a pro jiné zvláštní případy, kdy
je zpravidla nutné při dopravě odebírat
z nádoby plyn);
* před dopravou lahví na jedovaté,
ţíravé a hořlavé plyny s výjimkou
acetylénu a vodíku, musí mít kaţdá
přípojka lahvového ventilu
našroubovanou závěrnou matici;
* při dopravě lahví nebezpečnými
plyny (včetně plynů hoření
podporujícími) musí náklad
doprovázet osoba, která prokazatelně
zná vlastnosti přepravovaného plynu a
která dovede s nádobami zacházet;
* při dopravě mít k dispozici
dostatečný počet záslepek, příslušné
těsnění, potřebné nářadí a ochranné
prostředky pro případ nehody a
OOPP;
2 2 1 4 * manipulační plochy udrţovat čisté,
rovné (bez zmrazků, bláta, olejových
skvrn, děr apod.), odstraňovat
kluznost venkovních ploch v zimním
období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udrţovat podlahy skladovacích
ploch, uliček a komunikací v řádném
stavu, poškozené povrchy neprodleně
opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký
povrch podlah, komunikací, loţných
ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění
vyčnívajících překáţek (např.
vyčnívající poklopy, víka, rohoţe,
stupně, prahy, hadice, kabely a
pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby
atd.)
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* pád břemene na pracovníka, zasaţení pracovníka
pádem břemene, pohybujícím se břemenem;
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu na
pracovníka,zasaţení pracovníka materiálem v
důsledku ztráty stability stohované manipulační
jednotky (stohu, hranice) a kusového materiálu

2 2 1 4 * dodrţování zákazu zdrţovat se v
pásmu moţného neţádoucího pohybu
břemene a pod břemenem, zejména
nezdrţovat se v bezprostřední
blízkosti zdviţeného břemene;
* dodrţování zákazu narušovat
stabilitu stohů, např. vytahování
předmětů a prvků zespod nebo ze
strany stohu;
* dodrţování zákazu vystupovat a
šplhat po hranicích, po navršeném
materiálu;
* při přemísťování břemen
vysokozdviţnými vozíky, popřípadě
jinými zdvihacími manipulačními
zařízeními vyloučit přítomnost
pracovníků na břemeni a v pásmu jeho
moţného pádu; nepřecházet pod
zdviţeným břemenem;
* nepřidrţovat břemeno v průběhu
manipulačních prací vysokozdviţným
vozíkem;
Dále je nutno respektovat mezinárodní
manipulační značky vyjadřující
správný a bezpečný způsob
manipulace např.: "TĚŢIŠTĚ";
"NEPOUŢÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO
ZAVĚŠENÍ"; "HMOTNOST LIMIT
STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU
VRSTEV VE STOHU",
"NESTOHOVAT
* pád, převrţení, sesunutí kusového materiálu na
2 2 1 4 * zajištění stabilní polohy materiálu,
osobu;
jeho uloţení na širší plochu;
* neţádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí,
* zajištění materiálu vhodnými
posunutí, sklopení , skutálení apod. kusového
pomůckami, které vyloučí sesunutí
materiálu)
nebo pád a převrţení;
* 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
podloţkami, zaráţkami, opěrami,
stojany, klíny, provázáním zejména
materiálu skladovaného nastojato, na
uţších hranách, trubek, rour, svazků a
kotoučů atp.
Pomůcky musí být dobře uchopitelné,
upravené, seřízené podle hmotnosti
břemene, resp. podle jeho tvaru a
velikosti
* pád břemene na nohu, naraţení břemenem;
2 2 1 4 * před zahájením manipulace
* zhmoţdění a naraţení rukou a nohou při
zkontrolovat stav (pevnost,
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;
soudrţnost, fixaci) přepravních obalů;
* správné způsoby ruční manipulace;
* správné uchopení břemene;
* zajištění pevného uchopení břemen,
pouţití uchopovacích otvorů, drţadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků
před manipulací;
* pouţití drţadel apod. pomůcek
usnadňujících uchopení;
* přiskřípnutí prstů, přiraţení ruky pracovníka
2 2 1 4 * předměty, které na sebe při
skladování těsně doléhají a nemají
části umoţňující bezpečné uchopení
(oka, drţadla apod.),ukládat na
podkladech. (jako podkladů
nepouţívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těţšími
předměty pouţívat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např.
kolečkových zvedáků)
* přetíţení a namoţení;
2 3 1 6 * informace pracovníků o všech
* natrţení nebo nataţení svalů a šlach paţí následkem
opatřeních, která mají být učiněna v
fyzického přetíţení a nepřiměřené námahy;
oblasti bezpečné manipulace s
* natrţení svalů a šlach při náhlých prudkých
břemeny, zejména o hmotnosti
pohybech prochladlých nerozhýbaných svalů,
břemene, a o těţišti na nejtěţší straně,
zejména spojených s vysokým zatíţením;
je-li hmotnost břemene rozloţena
Limitující hodnoty fyzické zátěţe závisí na celé řadě
nerovnoměrně;

faktorů, zejména na věku, fyzické kondici, pohlaví,
statickém nebo dynamickém zatíţení, hmotnosti a
tvaru manipulovaného břemene, způsobu prováděné
manipulace, výšce a době zvedání, dráze přenášení
břemen, frekvenci manipulačních úkonů a na
zdravotním stavu, zvláště u slabších jedinců, ţen a
mladistvých.
* vznik tříselné nebo stehenní kýly při prudkém
zvednutí břemene u manipulujících, kteří mají měkké
břišní svalstvo a nedostatečnou pevnost tříselných
vazů, při doprovodném zvýšení nitrobřišního a
nitrohrudního tlaku v důsledku zadrţení dechu a
nadměrného zatíţení vaziva při prudkém zvedání;
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* výcvik a školení pracovníků o
správných způsobech a postupech
manipulace;
* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřetěţování pracovníků,
dodrţování hmotnostního limitu 50
kg;
* při navrhování manipulační jednotky
určené pro ruční manipulaci řešit
současně i počet pracovníků s
ohledem na tvar, hmotnost, rozměry
(zejména délku) a v případě, ţe
manipulaci bude provádět více
pracovníků určit vedoucího práce,
který bude práci celé skupiny řídit a
koordinovat;
* vybavení pracoviště vhodnými
pracovními pomůckami např.sochory,
páčidly, samosvornými a jinými
kleštěmi, stojany, seřizovatelnými
popruhy, vozíky, přepravky, koše,
klece, polohovadla, válečky, skluzy
apod.;
* 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 můţe nastat zejména v případech jemanipulace;
li břemeno:
* dodrţování zásad bezpeč. a zdraví
- příliš těţké nebo příliš velké,
nezávadného způsobu manipulace,
- neskladné nebo obtíţně uchopitelné,
pokud moţno v poloze bez s ohnutých
- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se
zad;
přemisťovat,
* správné pohyby při manipulaci,
- umístěné v takové poloze, ţe je třeba je drţet či s
(např. břemeno drţet blízko těla,
ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či
zvedání neprovádět trhavými pohyby,
vytáčením trupu,
manipulace provádět pokud moţno v
- je pravděpodobné,ţe díky jeho obrysům a nebo
poloze bez ohnutých zad; apod.);
konzistenci můţe způsobit pracovníkům úraz,
* zajištění dostatečného prostoru,
zejména v případě sráţky.
zejména ve vertikálním směru;
Riziko poškození páteře, můţe nastat je-li fyzická
* zajistit aby podlaha nebo opora
námaha:
nohou byla stabilní;
- přílišná,
* udrţování rovné a nekluzné
- dosahována pouze otáčením trupu,
podlahy;
- je pravděpodobné, ţe bude mít za následek prudký
* pouţívání vhodné pracovní obuvi;
pohyb břemene,
* zajišťovat manipulaci v bezpečné
- vykonávána tělem v nestabilní pozici
pracovní výšce; a vhodné úrovni a
* poranění kloubů prudkým nekoordinovaným
umoţnit, aby pracovník mohl
pohybem;
zaujmout správnou polohu v bezpečné
* postupné k poškození kosterního aparátu, svalů,
výšce;
vazů i cév;
* zajišťovat přiměřený, popř. častější
* akutní nebo chronické poranění kostry, projevující
a dostatečný tělesný odpočinek a
se lumboischiatickými bolestmi v kříţové části páteře
přestávky na zotavení v případě, ţe
(často následkem zvedání břemen s ohnutými zády)
fyzická námaha je příliš častá nebo
příliš dlouho trvající, zejména s
přihlédnutím k zatíţení páteře;
* pokud moţno vyloučit činnost při
které pracovník nemůţe změnit
pracovní tempo;
Další opatření moţno stanovit dle
Směrnice Rady 90/269/EHS
* pád břemene na pracovníka, přiraţení rukou a
3 2 1 6 * zajištění pohybové koordinace
nohou k úloţné ploše;
řízením manipulačních prací určeným
* přiraţení břemenem v případě, kdy pracovník
pracovníkem v případě manipulace s
ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi
břemenem více pracovníky současně;
břemene, mezi břemenem a pevnou překáţkou, při
* pouţívání vhodných manipulačních
posunování a válení břemene (přiraţení břemenem
pomůcek (pásů, popruhů, vodících
vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene);
lišt, manipulačních kleští, svěrek,
* ztráta soudrţnosti a rozpadnutí křehkého
přísavek, podsuvných válečků,
nesoudrţného břemene, pád na nohu;
kolečkových zvedáků atd.;
* zajištění pevného uchopení břemen,
vyuţití uchopovacích otvorů, drţadel;
* kontrola stavu břemene, příp.
zabezpečení poškozeného břemene
před ruční manipulací;
* dodrţování zákazu pouţívání
nevhodných, poškozených a
opotřebovaných pomůcek;
* pokládání těţších předmětů bez
manipulačních pomůcek na podloţky
(proklady) vysoké alespoň 30 mm tak,
aby mezi břemenem a úloţnou
plochou zůstala bezpečnostní mezera

Manipulace a Ruční
skladování / manipulace
Ruční
manipulace /
Ruční
manipulace

2 2 1 4 * zajištění dostatečného
manipulačního prostoru, udrţování
pořádku, odklízení odpadu;
* při ukládání břemen připravit
předem podklady (pouţít podloţek,
prokladů o výšce min. 3 cm)
Ruční
* pád břemene na pracovníka, přiraţení rukou a
3 2 1 6 * zajištění pohybové koordinace
manipulace při nohou k úloţné ploše;
řízením manipulačních prací určeným
skladování
* přiraţení břemenem v případě, kdy pracovník
pracovníkem v případě manipulace s
ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi
břemenem více pracovníky současně;
břemene, mezi břemenem a pevnou překáţkou, při
* pouţívání vhodných manipulačních
posunování a válení břemene (přiraţení břemenem
pomůcek (pásů, popruhů, vodících
vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene);
lišt, manipulačních kleští, svěrek,
* ztráta soudrţnosti a rozpadnutí křehkého
přísavek, podsuvných válečků atd.;
nesoudrţného břemene, pád na nohu;
* zajištění pevného uchopení břemen,
vyuţití uchopovacích otvorů, drţadel;
* kontrola stavu břemene, příp. jeho
zabezpečení poškozeného břemene
před ruční manipulací;
* dodrţování zákazu pouţívání
nevhodných, poškozených a
opotřebovaných pomůcek;
* pokládání těţších předmětů bez
manipulačních pomůcek
na podloţky (proklady) vysoké
alespoň 30 mm tak, aby mezi
břemenem a úloţnou plochou zůstala
bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů
resp. vytaţení ruky (prstů), aby
nedocházelo ke skřípnutí nebo
přiraţení rukou k úloţné ploše a
podkladu;
* připravit předem podklady (pouţít
podloţek, prokladů);
Manipulace a Ruční
* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při
2 2 1 4 * rovný, nevytlučený a nekluzký
skladování / manipulace při uklouznutí, klopýtnutí;
povrch podlah, komunikací, loţných
Ruční
skladování
* naraţení a pád pracovníka na dopravní prostředek,
ploch vozidel, manipulačních prostor,
manipulace /
na manipulační zařízení, na uloţené předměty;
* pořádek na pracovišti, odstranění
Ruční
vyčnívajících překáţek (např.
manipulace
vyčnívající poklopy, víka, rohoţe,
stupně, prahy, hadice, kabely a
pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby
atd.)
Manipulace a Ruční
* pád, sklouznutí lyţiny, pád osoby
3 3 1 9 * lyţiny uţívané pro vykládání
skladování / manipulace materiálu nemají větší sklon neţ 30 st.
Ruční
manipulační
od vodorovné roviny, nosníky lyţin
manipulace / prostory
spolehlivě upevněny na dopravním
Manipulační
prostředku např. pomocí háků
prostory
Manipulace a Nakládka a
* uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na
2 2 1 4 * upravit a udrţovat podlahové plochy
Manipulace a
skladování /
Ruční
manipulace /
Ruční
manipulace
Manipulace a
skladování /
Ruční
manipulace /
Ruční
manipulace

Ruční
manipulace

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či
pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací plech,
poškozený obal, třísky apod.

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

pro vsunutí prstů resp. vytaţení ruky
(prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí
nebo přiraţení rukou k úloţné ploše a
podkladu;
* připravit předem podklady (pouţít
podloţek, prokladů);
K nebezpečným zatíţení svalů a
páteře dochází zpravidla při
okamţitých max. zatíţeních.
Zaměstnanci na to doplácejí
nemocemi po-hybového ústrojí a
úrazy páteře. Dochází zpravidla k
velkému zatíţení meziobratlových
plotének (proto je důleţité chránit si
páteř, zvláště u dospívajících osob,
jejichţ organismus se vyvíjí)
2 2 1 4 * úprava břemene, odstranění hřebíků,
ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, chránění ostrých
hrotů, hran a jiných nebezpečných
částí;
* vyloučení manipulace s
poškozenými obaly, s naštípnutými
prkny apod.;
* pouţívání rukavic odolných proti
mechanickému poškození (pořezání,
píchnutí apod.)

skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků
Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků
Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

vykládka
dopravních
prostředků

manipulačních a loţných plochách

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a
následný pád břemene na nohu

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků
Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* naraţení, přiraţení, přiskřípnutí prstů k úloţné
2 2 1 4 * nejsou-li těţké předměty zajištěny
ploše;
proti neţádoucímu pohybu,
* přiraţení končetiny k okolním předmětům,
nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně
konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a ukládání
ruce
břemen
* přednostně pouţívat vozidla
vybavená zdviţnými zadními čely
hydraulickými zdvihadly (rukama) a
jinými vhodnými manipulačními
zařízeními,
* přiraţení ruky, naraţení hlavy bočnicí nebo zadním 2 2 1 4 * udrţovat mechanismy a uzavírací
čelem při jejich otevírání případně i zavírání
elementy bočnic a zadního čela
vozidel v řádném stavu;

Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

loţného prostoru tak, aby nebyly
kluzké;
* vhodná pracovní obuv;

2 2 1 4 * vyuţívat v maximálně moţné míře
paletizace a kontejnerizace; vhodná
obuv;
* správné pracovní postupy a
uchopení břemene;

* pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání 2 3 1 6 * vhodný způsob uloţení a upevnění
břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho
břemen při přepravě, při vykládce z
vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného
dopravních prostředků i při odebírání
způsobu odběru, po posunutí převáţených břemen
materiálu zajišťující jeho stabilitu;
během jejich dopravy atd.
* vyloučení přítomnosti osob
Pozn.: Při pohybu dopravního prostředku působí na
nepodílejících se na vykládce a
náklad rázy, vibrace, které vyvolávají zvýšení
nakládce;
statických sil s dynamickou sloţkou, jejichţ velikost
* při manipulaci s kusovým
závisí zejména na druhu, technickém stavu a
materiálem zajistit fixaci materiálů
vybavení dopravního prostředku, na hmotnosti
přepravovaných v prostých paletách;
nákladu, na rychlosti dopravního prostředku a
* výšky stohů nákladů
velikosti jejích změn, na způsobu loţení a fixace
přepravovaných na dopravních
materiálu a na druhu a stavu dopravní trasy.
prostředcích volit v závislosti na
druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti
manipulační jednotky, na druhu a
provedení manipulačních zařízení a
dopravních prostředků, nosnosti
dopravních prostředků, palet a
kontejnerů, na loţné výšce dopr.
prostředků, na způsobu loţení a na
uspořádání manipulační jednotky;
* k umoţnění fixace a upnutí
přepravovaných břemen na vozidlech
a jiných dopravních prostředcích
nutno pouţívat upevňovací prostředky
jako např. upínací pásy s napínací
ráčnou a stahovací popruhy z
polyesterových pásů s ráčnou, a bezp.
hákem s karabinou;
* při nakládání a vykládání vozidel má
být loţná plocha pokud moţno
vodorovná, zejména pokud se provádí
ruční nakládka nebo vykládka břemen
s vyšším těţištěm (např. stojany s
materiálem apod.);
* pořadí vykládaných břemen a
materiálu na loţné ploše volit tak, aby
nedocházelo k jednostrannému
odpruţení náprav a tím k
nebezpečnému naklonění loţné plochy
dopr. prostředku a moţnému převrţení
nebo sesutí nákladu;
* pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a
2 3 1 6 * vhodný způsob uloţení a upevnění
nakládce na pracovníka/osobu
břemen při přepravě, při vykládce z
dopravních prostředků i při odebírání
materiálu zajišťující jeho stabilitu;
* kusový materiál při nakládání,
vykládání a jiné manipulaci v případě
potřeby zabezpečit vhodnými
pomůckami a prostředky, které
vyloučí sesunutí nebo pád či převrţení
tohoto materiálu;
* pracovníci zúčastnění při nakládce a

Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z
loţných ploch dopravních prostředků a jejich pád na
osobu

2 3 1 6

Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků
Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků
Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* vymrštění shozeného materiálu a zasaţení
pracovníka

2 3 1 6

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopr.
prostředek

2 2 1 4

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* přejetí, naraţení, přitlačení osoby dopr.
prostředkem

1 3 1 3

Manipulace a
skladování /
Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* přetíţení a namoţení v důsledku intenzivnějšího
zvedání, přemísťování a manipulace s břemeny
(namoţení natrţení nebo nataţení svalů a šlach
rukou, někdy i poškození kosterního aparátu, vznik
tříselné nebo stehenní kýly, výrony v kloubech a
namoţení svalů)

1 3 1 3

Manipulace a Skladovací
skladování / regály
Skladovací
regály

* pád materiálu z regálové buňky a zasaţení
pracovníka

1 2 1 2

Manipulace a Skladovací
skladování / regály
Skladovací
regály

* pád pracovníka při obsluze výše poloţených
regálových buněk

1 2 1 2

Manipulace a Skladovací
skladování / regály

* zakopnutí, naraţení osoby o konstrukci regálu a
uloţený materiál

2 2 1 4

vykládce se nesmí zdrţovat v
bezprostřední blízkosti zdviţeného
břemene, přecházet pod zdviţeným
břemenem a přidrţovat břemeno v
průběhu činnosti manipulačního
zařízení,
* nejsou-li těţké předměty zajištěny
proti neţádoucímu pohybu,
nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně
ruce;
* nemanipulovat dopravními
prostředky s břemeny po odstranění
upevnění nebo ukotvení břemen;
* lyţiny nesmějí mít větší sklon neţ
30° od vodorovné roviny; nosníky
lyţin upevňovat na dopravním
prostředku pomocí háků či jiného
spolehlivého upevňovacího zařízení
* při otevírání bočnic, klanic a
zadního musí otvírající pracovník
zabezpečit, aby jimi nebo uvolněným
nákladem nemohl být nikdo zasaţen;
* těţké předměty se nemají opírat o
bočnice ani zadní čelo, vysoké
předměty musí zajišťovat proti ztrátě
stability;
* pouţívat vhodné prostředky pro
zavěšení a uchopení břemen tak, aby
bylo vyloučeno nebo maximálně
omezeno vypadávání materiálů;
* loţné operace provádět pokud
moţno na rampách;
* dlouhé a pruţné předměty (tyčový
hutní materiál, nesvazkované trubky
apod.) při vykládání neházet na zem
nebo podlahu, aby jejich případným
vymrštěním nedošlo ke zranění osob v
blízkosti prováděné manipulace
* k umoţnění bezpečného výstupu na
loţnou plochu vozidla (respektive k
sestupu) pouţívat ţebříku či jiného
rovnocenného zařízení;
* nepohybovat se zbytečně u samého
okraje loţné plochy vozidla;
* k zajištění bezpečného couvání,
otáčení apod. nebezpečných pohybů
vozidel , kdy je řidič vozidla zpravidla
naváděn paţí poučenou osobou (např.
závozníkem) se musí pouţívat předem
stanovené signály a znamení, tak aby
nedošlo k nedorozumění mezi řidičem
a navádějící osobou
* nakládací a vykládací práce se musí
provádět s potřebným počtem
zaměstnanců, případně četami, za
pouţití vhodných technických
prostředků;
* dodrţovat hmotnostní limit 50 kg na
jednoho pracovníka;
* správné manipulační postupy a
technika práce;
* zajištění správného uloţení 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 kaţdého druhu
materiálu uládaného do regálu;
* ruční obsluha (ukládání a odebírání
materiálu) částí regálu ve výšce nad
1,8 m prováděna
z bezpečných zařízení a pomůcek
(ţebříky, pojízdné schůdky,
manipulační plošiny a pod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;
* udrţování volného přístupu, příp.
příjezdu k regálům, tak aby nebylo

Skladovací
regály

Manipulace a Skladovací
skladování / regály
Skladovací
regály

* zřícení a pád regálu

1 3 1 3

Manipulace a Skladovací
skladování / regály
Skladovací
regály

* pád břemene na pracovníka, zasaţení pracovníka
pádem břemene, pohybujícím se břemenem;
při ukládání a vyjímání materiálu do regálů a při
regálové manipulaci

2 2 1 4

* pád břemene na nohu;
* naraţení břemenem spadlým z regálu;
* zhmoţdění a naraţení rukou a nohou při
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky při
ukládání do regálu;

2 2 1 4

Manipulace a
skladování /
Skladovací
regály

Skladovací
regály - ruční
manipulace při
skladování

Manipulace a
skladování /
Skladovací
prostory

Venkovní
* pád, naraţení různých částí těla po nastalém pádu
komunikace a osoby (při pohybu na venkovních komunikacích a
venkovní
prostorách)
prostory

4 2 1 8

Manipulace a
skladování /
Skladovací
prostory

Venkovní
* uklouznutí a pád osoby při chůzi po zasněţených,
komunikace a zejména namrzlých cestách a na venkovních
venkovní
pochůzných prostorách;
prostory

2 3 1 6

Manipulace a Venkovní

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naraţení, zachycení o

2 2 1 4

bráněno ukládání a vyjímání
manipulačních jednotek a materiálu;
* šířka uliček mezi regály a stohy
odpovídá způsobu ukládání materiálu
a je široká nejméně 0,8 m pro ruční
obsluhu; šířka uličky pro průjezd
dopravních vozíků je alespoň o 0,4 m
větší neţ nejvyšší šířka vozíků nebo
nákladů;
* 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 kaţdém přemístění a přestavení
regálu v pravidelných lhůtách regály
překontrolovány, zda odpovídají
příslušné dokumentaci, tuhosti spojů,
svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk
a počtem buněk ve sloupci (nebo
nosností regálového sloupce); nosnost
prokázána;
* nepřetěţovat regály;
* břemena ukládat do regálových
buněk rovnoměrně, lehčí do vyšších
buněk, těţší do dolních apod.);
* dodrţován zákaz šplhání po regálu,
vstupování do regálu a na něj (kromě
mimořádných případů oprav a pod.)
* dodrţování zákazu zdrţovat se v
pásmu moţného neţádoucího pohybu
břemene a pod břemenem při ukládní
materiálu vozíkem;
* dodrţování zákazu narušovat
stabilitu materiálu v regálech, např.
vytahování předmětů a prvků zespod
nebo ze strany;
* dodrţování zákazu vystupovat a
šplhat po regálu;
* správné způsoby ruční manipulace a
ukládání materiálu do regálu;
* správné uchopení břemene při
ukládání a vyjímání materiálu z
regálových buněk;
* zajištění pevného uchopení břemen,
pouţití uchopovacích otvorů, drţadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků
před manipulací;
* pouţití drţadel apod. pomůcek
usnadňující uchopení;
* neukládat materiál na okraj regálové
podlahy;
* zajištění bezpečného stavu povrchu
venkovních cest vstupů do výrobních
objektů a skladovacích prostorů a
jiných frekventovaných míst;
* udrţování, čištění a úklid podlah,
komunikací a všech pochůzných ploch
na venkovních skladovacích
prostorách a skládkách materiálu;
* udrţování komunikací a průchodů
volně průchodných a volných, bez
zastavování materiálem, provozním
zařízením;
* včasné odstraňování komunikačních
překáţek;
* zajištění dostatečného el. osvětlení v
noci a za sníţené viditelnosti;
* čistění a udrţování venkovních cest
v zimním období, odstraňování
námrazy, sněhu, protiskluzový posyp
(zajišťování vlastními prostředky
* zajištění dostatečného el. osvětlení v
noci a za sníţené viditelnosti;
* odstranění komunikačních překáţek

skladování / komunikace a různé překáţky a vystupující prvky v prostorách cest;
Skladovací venkovní
prostory
prostory

o které lze zakopnout a zvýšených
poklopů nad úroveň podlahy, dále
hadic a el. kabelů;
* zajištění dostatečného el. osvětlení v
noci a za sníţené viditelnosti;
Manipulace a Venkovní
* pád manipulovaného břemene (manipulační
2 3 1 6 * nesniţovat stabilitu stohu, hranice;
skladování / komunikace a jednotky) nebo jeho části
* zajišťovat materiál po odstranění
Skladovací venkovní
* pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu;
fixačních prostředků (drátu, pásky,
prostory
prostory
fólie apod.) proti pádu;
* neopírat materiál, předměty,
zařízení,ţebříky apod. o stohované
manipulační jednotky;
* vyloučení přítomnosti osob v pásmu
moţného pádu břemen
manipulovaných jeřábem, motorovým
vysokozdviţným vozíkem apod.;
* pouţívání ochranné přilby v
prostorách stohovaných
manipulačních jednotek ve výšce nad
2 m;
Manipulace a Venkovní
* pád osoby z výšky, ze stohované manipulační
2 3 1 6 * dodrţovat zákaz vystupovat a lézt po
skladování / komunikace a jednotky;
stozích, nastohovaných paletách a
Skladovací venkovní
* pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu;
jiných manipulačních jednotkách;
prostory
prostory
* pouţívat vhodného prostředku ke
zvýšení místa práce nutných
činnostech na stohu (hranici) bez
narušení jeho stability;
* neopírat ţebřík o stohované
manipulační jednotky;
* zvýšená opatrnost při vstupu na
horní část skládky (např. za účelem
zavěšení nebo odvěšení vázacího
prostředku);
* pokud je nabírání (ruční odebírání)
umoţněno z nastohovaných jednotek,
je prováděno bezpečně, např.z
manipulační plošiny, ze ţebříků,
schůdků apod.
Manipulace a Stohování
* sesutí stohovaných palet nebo jiných manipulačních 2 3 1 6 * udrţování povrchu ploch ke
skladování / materiálu
jednotek;
stohování palet a nástaveb včetně
Skladovací
* pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných
uliček v řádném stavu, zejména
prostory
manipulačních jednotek
rovnosti;
* manipulační jednotky ukládat do
příslušných předem určených
skladovacích zón;
* loţené prosté palety stohovat jen
jsou-li loţeny materiálem, který snese
bezpečné stohování a zaručuje
vytvoření stabilního stohu;
* neopírat palety apod. o sebe;
* palety a nástavby loţit rovnoměrně
tak, aby loţený materiál (výrobky)
nepřesahoval vnější půdorysné
rozměry;
* materiál loţit tak, aby nezasahoval
do nabíracích otvorů ani při
nastohování;
* materiál, loţený na palety a do palet
a nástaveb fixovat tak, aby bylo
zabráněno zranění osob pádem
uvolněného materiálu;
* dodrţování zákazu stohovat palety a
nástavby se znečistěnou (zablácenou,
se zmrazky apod.) opěrnou plochou a
se znečistěnými místy styku);
* stohy palet nebo nástaveb vytvářet z
loţených nebo prázdných palet, a
nástaveb nebo spodní vrstvy stohu z
loţených a horní vrstvy z prázdných
palet nebo nástaveb;
* pro kaţdý druh a typ manipulačních
jednotek stanovit stohovací výšku,
případně max. počet vrstev;
* při stohování palet, nástaveb na
palety, ukládacích beden a kontejnerů
nepřekračovat jejich stanovenou
stohovací nosnost a stohovací výšku;
* vytvářet stohy a hranice tak, aby
byly stabilní, nikoliv jednostranně

Manipulace a
skladování /
Skladovací
prostory
Manipulace a
skladování /
Skladovací
prostory
Manipulace a
skladování /
Skladovací
prostory
Manipulace a
skladování /
Skladovací
prostory

Stohování
materiálu

* prochladnutí v zimním období při práci na
venkovních nechráněných prostranstvích

Stohování
materiálu

* přehřátí, úpal v letním období

Stohování
materiálu

* oslnění; zánět spojivek;

nakloněny od kolmice k ploše
stohování; hrozí-li nebezpečí jejich
sesunutí nebo zřícení jejich
neprodlené
bezpečné zajištění nebo rozebrání;
2 2 1 4 * poskytnutí OOPP proti chladu a
dešti (vlhkosti);
* podávání teplých nápojů;
* přestávky v práci v teplé místnosti;
2 2 1 4 * poskytování chladných nápojů;
* pouţívání ochranné přikrývky hlavy;
* přestávky v práci;
1 2 1 2 * pouţití slunečních brýlí;

Motorové
* pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z 2 4 1 8 * správně nastavit rozteče nosných
vysokozdviţné vidlic mot. vozíku a zasaţení osoby nacházející se v
vidlic dle šířky palety;
vozíky
blízkosti vozíku;
* řidič dodrţuje zákaz opouštět vozík,
je-li břemeno zdviţeno a přepravovat
osoby;
* palety loţit rovnoměrně tak, aby
loţený materiál nepřesahoval vnější
půdorysné rozměry;
* loţený materiál nesmí zasahovat do
nabíracích otvorů;
* materiál, loţený na palety a do palet
fixovat tak, aby bylo zabráněno
zranění osob pádem uvolněného
materiálu;
* dodrţovat zákaz stohovat
manipulační jednotky se znečistěnou
(zablácenou, se zmrazky apod.)
opěrnou plochou a se znečistěnými
místy styku;
* manipulační jednotky určené pro
vidlicovou manipulaci mají pro
zasunutí vidlice mezeru mezi
jednotlivými vrstvami (nebo nabírací
otvor) nejméně 60 mm;
* při stohování manipulačních
jednotek nad výšku 2 m
vysokozdviţnými vozíky, při uloţení
palet ve výšce nad 2 m, zaměstnanci
pouţívají ochranné přilby;
* nosná vidlice je zcela zasunována do
nabíracích otvorů palet, rovnoběţně s
jejich osou; vidlice musí pevně
podpírat paletu nejméně ve dvou
třetinách její dálky nebo šířky s
vyloučením moţnosti sklouznutí;
* při nasouvání vidlice vozíku naráţí
na ţádné části palety;
* řidič vozíku nadzvedne paletu s
manipulační vůlí nad stoh; je-li
břemeno nad stohem, zdvihací
zařízení vozíku musí být postaveno
kolmo;
* břemeno ukládáno opatrně a
bezpečně, vidlice musí být oddáleny
od břemene spuštěním nebo
předklopením zdvihacího zařízení,
vozíku;
* při stohování, ukládání do regálů,
nakládce a vykládce kontejnerů a
dopravních prostředků není přesah
vidlice přes vnější rozměry palet
povolen;
* paletou není manipulováno pouze
jedním ramenem vidlice;
* vidlicová manipulace se provádí
pouze s jednou paletou nebo
nástavbou;
* dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26
8805;
Manipulace a Motorové
* sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné
2 4 1 8 * udrţován povrch ploch ke stohování
skladování / vysokozdviţné manipulační jednotky a ohroţení osoby v blízkosti
palet a jiného materiálu včetně uliček
Skladovací vozíky
stohu/hranice
v řádném stavu, zejména rovnosti;

prostory

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení -

* zřícení stohu (hranice) kusového materiálu po ztrátě
stability
* zasaţení pracovníka padajícím materiálem při
sesutí břemene;

* loţené prosté palety a jiný materiál
(manipul. jednotky) stohován jen jsouli loţeny materiálem, který snese
bezpečné stohování a zaručuje
vytvoření stabilního stohu;
* stohy palet a jiných manipulačních
jednotek vytvářeny ze stejného druhu;
* při stohování manipulačních
jednotek (palet, ukládacích beden,
kontejnerů) není překročena jejich
stanovená stohovací nosnost a
stohovací výška;
* kaţdý druh a typ manipulačních
jednotek má stanovenu stohovací
výšku, případně počet vrstev;
* stohovat manipulační jednotky,
které nemají stanoveny stohovací
nosnosti stohovací výšky, lze za těchto
podmínek:
- manipulační jednotky jsou
konstrukčně, popřípadě svým tvarem
uzpůsobeny manipulaci při stohování
/nabírací otvory, závěsy, uzpůsobené
pro svěrací čelisti a pod./,
- manipulační jednotky snesou tlaky
vznikající při stohování,
- vytvořený stoh bude stabilní,
- stohovací výška bude stanovena tak,
aby byla zajištěna stabilita stohu a aby
nebyly překročeny přípustné tlaky
vznikající při stohování;
* stohy a hranice stále stabilní, (nesmí
být jednostranně nakloněny); hrozí-li
nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení,
musí být neprodleně bezpečně
zajištěny nebo rozebrány;
* při stohování je nad ukládaným
materiálem neboli nad vytvořeným
stohem min. 200 mm volný prostor;
* ukládání materiálu na zpevněný,
urovnaný, únosný a rovný podklad;
zabránění jednostranného naklonění
stohu;
* dodrţování max. výšky stohu (2 m)
při ruční ukládce;
* správné upevnění břemene,
vyloučení, labilní polohy a
nesprávného způsobu odběru
břemene;
* při odebírání z loţných ploch
dopravních prostředků, z hromad,
stohů, hranic atd.;
Elektrická
úrazy následkem zasaţení pracovníků el. proudem při 1 1 1 1 * vyloučení činností, při nichţ by se
zařízení - úraz běţné činnosti, zpravidla dotyk na nekryté, či jinak
pracovník vykonávající práce v
el. proudem
nezajištěné ţivé části el. zařízení např. při obsluze a
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s
činnostech na el. zařízeních pracovníky seznámenými
ţivými částmi pod napětím;
a poučenými, úlek při průchodu el. proudu tělem
* zabránění neodborných zásahů do
postiţeného, následně pád z výšky apod.
el.instalace;
* udrţování prozatímních el. zařízení
v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz pravidelný
odborný dohled pověřeným
elektrikářem ( prohlídky, a
odstraňování závad);
* nepřibliţovat se k el. zařízení,
vyřazovat z funkce ochranu polohou,
dodrţovat zákaz resp. dodrţovat
podmínky pro práce v blízkosti el.
vedení a zařízení;
* vypínání el. zařízení na staveništi po
ukončení prac. doby (poţární
nebezpečí) a dodrţování provozních
podmínek nepřetrţitě provozovaným
topidlům a zdrojům el. vytápění (v
objektech zařízení staveniště
...............................v zimním období);
Elektrická
dotyk osob s ţivými částmi tj. přímý dotyk s částmi, 1 1 1 1 * dodrţování zákazu odstraňovat
zařízení - úraz které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly
zábrany a kryty, otvírat přístupy k el.
el. proudem
ţivými následkem špatných podmínek, zvláště jako :
částem, vyřazovat z funkce ochranné
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk),
prvky zakrytí, uzavření; respektovat

úraz el.
proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem
neţivých částí ( např . dříve nulování, zemnění),
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající z
příslušných předpisů,
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící
jištění el. výstroje (výzbroje)např. částí el. zařízení,
pracovních strojů apod.;
- při nechráněných ţivých částech např. v otevřeném
rozvaděči, poškozené části el. instalace, demontované
kryty apod.,
- přístupné ţivé části el. zařízení v důsledku
mechanického poškození např. rozváděče apod.

bezpečnostní sdělení;
* vyloučení činností, při nichţ by se
pracovník vykonávající práce v
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s
ţivými částmi pod napětím,
* odborné připojování a opravy
přívodních a prodluţovacích šňůr,
ověřování správnosti připojení,
pouţívání odpovídajících šňůr a
kabelů s ochranným vodičem, (vţdy
provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č.
50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší
kvalifikací);
* spoje odlehčovat od tahu,
prodluţovací šňůry připojovat s
ochranným vodičem, ochranný vodič
musí být delší, aby při vytrţení byl
přerušen jako poslední;
* zabránění neodborných zásahů do
el.instalace;
* udrţování prozatímních el. zařízení
v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz , pravidelný
odborný dohled pověřeným
elektrikářem ( prohlídky, a
odstraňování závad);
* dodrţování 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 vytaţením
vidlice ze zásuvky (neplatí pro
spotřebiče, které jsou k tomu účelu
zvlášť konstruovány a uzpůsobeny);
* vyhnout se pouţívání
prodluţovacích přívodů, pouţívat je
jen v nejnutnější délce; nepouţívat
prodluţovací přívody s vidlicemi na
obou stranách;
* přesvědčit se před pouţitím el.
přístroje nebo el. zařízení o jeho
řádném stavu ( řádná kontrola );
* nepřibliţovat se k el. zařízení,
vyřazovat z funkce ochranu polohu,
dodrţovat zákaz resp. dodrţovat
podmínky pro práce v blízkosti el.
vedení a zařízení;
Elektrická
dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí,
1 1 1 1 * nepřibliţovat se k el. zařízení,
zařízení - úraz kovových konstrukcí) s el. vodiči při manipulaci, při
vyřazovat z funkce ochranu polohou,
el. proudem
vztyčování a přemísťování tyčových předmětů
dodrţovat zákaz resp. dodrţovat
(lešení), jednoduchých ţebříků, výsuvných ţebříků v
podmínky pro práce v blízkosti el.
blízkosti venkovního el. vedení
vedení a zařízení;
* dodrţovat zákazy činností v
ochranných pásmech venkovního el.
vedení vn a vvn;
Elektrická
nahodilý dotyk s ţivými nebo neţivými částmi
1 1 1 1 * vyloučení činností, při nichţ by se
zařízení - úraz elektrických zařízení
pracovník vykonávající práce v
el. proudem
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s
ţivými částmi pod napětím;
* provedení opatření pro ochranu před
úrazem el. proudem neţivých částí (
při kontaktu pracovníků s neţivými
částmi na nichţ je v případě poruchy
napětí (napětí na vodivé kostře stroje
nebo nářadí);
* zabránění neodborných zásahů do el.
instalace;
* udrţování prozatímních el. zařízení
v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize pravidelný odborný
dohled pověřeným elektrikářem (
prohlídky, a odstraňování závad);
* přesvědčit se před pouţitím el.

přístroje nebo el. zařízení o jeho
řádném stavu ( řádná kontrola );
* nepřibliţovat se k el. zařízení,
vyřazovat z funkce ochranu polohou,
dodrţovat zákaz resp. dodrţovat
podmínky pro práce v blízkosti el.
vedení a zařízení;
Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická

Elektrická
záměna fázového a ochranného vodiče při
1 1 1 1 * odborné připojování a opravy
zařízení - úraz neodborném připojení přívodního vedení - šňůry a
přívodních a prodluţovacích šňůr,
el. proudem
neověření správnosti připojení, při neodborné opravě
ověřování správnosti připojení,
přívodní šňůry, při pouţití prodluţovací šňůry bez
pouţívání odpovídajících šňůr a
ochranného vodiče nebo s přerušeným ochranným
kabelů s ochranným vodičem (vţdy
vodičem, a dále při nerespektování barevného
provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č.
označení vodičů;
50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší
kvalifikací);
* respektovat barevné označení
vodičů;
* zabránění neodborných zásahů do
el.instalace;
* udrţování el. kabelů a el. přívodů (
např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytrţení ze svorek apod.)
- pravidelné kontroly prozatímního el.
zařízení;
* udrţování prozatímních el. zařízení
v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize pravidelný odborný
dohled pověřeným elektrikářem (
prohlídky, a odstraňování závad);
* vyhnout se pouţívání
prodluţovacích přívodů, pouţívat je
jen v nejnutnější délce; nepouţívat
prodluţovací přívody s vidlicemi na
obou stranách;
Elektrická
vytrţení přívodní šňůry nešetrnou, neţádoucí nebo
1 1 1 1 * spoje odlehčovat od tahu,
zařízení - úraz zakázanou manipulací pracovníky
prodluţovací šňůry připojovat s
el. proudem
ochranným vodičem, ochranný vodič
musí být delší, aby při vytrţení byl
přerušen jako poslední;
* šetrné zacházení s kabely a přívod.
šňůrami na stavbě;
* udrţování el. kabelů a el. přívodů (
např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytrţení ze svorek apod.)
- pravidelné kontroly prozatímního el.
zařízení
* šetrné zacházení s el. přívody
pracovníky při manipulaci s
el.zařízeními, vypínání, zapínání do
zásuvek apod.;
Elektrická
porušení izolace připojených pohyblivých přívodů
1 1 1 1 * šetrné zacházení s kabely a přívod.
zařízení - úraz (prodření, proseknutí a jiného mechanického
šňůrami na stavbě;
el. proudem
poškození izolace na holý vodič) následkem
* dodrţovat zákaz vedení el.
vystavení nebezpečí mechanického poškození
přívodních kabelů po komunikacích a
(chybné uloţení nebo nesprávné pouţívání)
tam, kde by mohlo dojít k jejich
poškození staveništním a jiným
zařízením;
* udrţování el. kabelů a el. přívodů (
např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytrţení ze svorek apod.)
- pravidelné kontroly prozatímního el.
zařízení;
* udrţování prozatímních el. zařízení
v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize pravidelný odborný
dohled pověřeným elektrikářem (
prohlídky, a odstraňování závad);
* dodrţování 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.;
Elektrická
poškození, porušení izolace vodičů, kabelů šňůrových 1 1 1 1 * zvláštní opatření k ochraně el.
zařízení - úraz vedení (při bouracích pracích, zatloukání předmětů
vedení a bezpečnosti osob dle
el. proudem
do zdí, tyčí do země)
charakteru pracovní činnosti;

zařízení úraz el.
proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

* udrţování el. zařízení v bezpečném
stavu - výchozí revize, pravidelné
revize (viz ČSN 33 1500),
pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a
odstraňování závad);
* ochrana před nebezpečným dotykem
nebo přiblíţením k ţivým částem el.
zařízení před nebezpečným
dotykovým napětím na neţivých
částech, před výskytem nebezpečného
dotykového napětí, před škodlivým
účinkem el. oblouku, před neţádoucím
vniknutím cizích předmětů, vody,
vlhkosti, plynů, prachů, par do el.
zařízení, zejména v místech hořlavých
prachů;
Elektrická
neţádoucí přiblíţení osoby k vodičům el. venkovního 1 1 1 1 * dodrţovat zákazy činností v
zařízení - úraz vedení (i při manipulaci s mechanismy a jinými
ochranných pásmech venkovního el.
el. proudem
zařízeními v blízkosti el. zařízení)
vedení vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení
provádět pouze v součinnosti s
odborníkem za stanovených
podmínek, včetně dodrţení min.
vzdáleností uvedených v předmětných
předpisech

Elektrická
Atmosferická
zařízení /
elektřina
Atmosferická
elektřina
(blesk)

Elektrická
zařízení /
Statická
elektřina

Statická
elektřina

* zasaţení bleskem (ohroţení atmosférickou
elektřinou);
* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním
vůdčím jiskrovým výbojem;
* nebezpečí při zasaţení vedlejším jiskrovým
výbojem:
- popáleniny všech stupňů;
- ochrnutí nervového systému;
- šok, zástava dechu;
- poţár po zapálení hořlavých a snadno zápalných
látek (energií blesku);
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové
plochy nebo hmoty

1 1 1 1 * vodivé spojení vhodně a účelně
rozmístěných jímacích zařízení
(bleskosvodů), jejich uzemněním,
příp. pouţitím jiskřišť, bleskojistek a
jiných svodičů atmosférického napětí
na budovách a objektech;
* udrţování zařízení k ochraně před
atmosférickou elektřinou v řádném
stavu (revize, odstraňování závad);

účinky statické elektřiny, kontakt osoby s nabitými
částmi

1 1 1 1 Ochranná opatření spočívají
především ve sníţení nebo odvádění
vzniklých elektrických nábojů,
zejména:
* sníţení elektrizovatelnosti pouţitých
látek;
* zvýšení relativní vlhkosti vzduchu;
* pouţití neutralizátorů;
* uzemnění všech vodivých předmětů,
na nichţ se mohou nahromadit
elektrostatické náboje;
* elektrostatický svod podlah
* spojení osoby s uzemněním vodičem
nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy;
* pouţívání oblečení, výstroje (desek,
sedadel, nádob, obalů) z omezeně
elektrizovatelných materiálů,
(dodrţování zákazu nošení prádla a
oděvů ze syntetických materiálů);

* přímé ohroţení není většinou významné a
podstatné, nahromaděné elektrostatické náboje však
vytváří potencionální nebezpečí iniciace výbušných
koncentrací nebo zapálení par hořlavých kapalin,
plynů nebo hořlavých prachů;
* při výboji elektrostatického náboje můţe dojít k
mimovolným svalovým reakcím, šoku, pocitům
úzkosti a následkem toho k chybné manipulaci, k
nečekané reakci, k zakopnutí, k pádu apod.;
* elektrické náboje vzniklé fyzikálněchemickými
procesy na elektrizovatelných látkách např. třením,
odvalováním, mechanických oddělováním,
prouděním, vysypáváním, dopravou, změnou
skupenství, chemickými procesy nebo náboje
převzaté elektrostatickou indukcí, náboje získané
přímým stykem s jiným nabitým tělesem;
* nahromaděné elektrostatické náboje vytváří
potencionální nebezpečí iniciace výbušných
koncentrací nebo zapálení par hořlavých kapalin,
plynů nebo hořlavých prachů;elektrické náboje
vzniklé fyzikálněchemickými procesy na
elektrizovatelných látkách např. třením, odvalováním,
mechanických oddělováním, prouděním,
vysypáváním, dopravou, změnou skupenství,
chemickými procesy nebo náboje převzaté
elektrostatickou indukcí, náboje získané přímým
stykem s jiným nabitým tělesem

Vysvětlivky:

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika

1.
2.
3.
4.
5.

Nahodilá
Nepravděpodobná
Pravděpodobná
Velmi pravděpodobná
Trvalá

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

Poranění bez pracovní neschopnosti
Absenční úraz (s pracovní neschopností)
Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci
Těţký úraz a úraz s trvalými následky
Smrtelný úraz

H - Názor hodnotitelů
1.
2.
3.
4.
5.

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

R - Míra rizika
0 - 3: Bezvýznamné riziko
4 - 10: Akceptovatelné riziko
11 - 50: Mírné riziko
51 - 100: Neţádoucí riziko
101 - 125: Nepřijatelné riziko

