
Posuzovaný 
objekt

Subsystém Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení 

závaţnosti 

rizika Bezpečnostní opatření Poznámka

P N H R

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Silniční 

vozidla, 
pojízdné 

prostředky a 

stroje 

* zasaţení pracovníka materiálem a předměty při

otevření bočnic a zadního čela; 
* zranění pracovníka materiálem spadlým z korby 

(loţné plochy) vozidla; 

3 2 1 6 * při otvírání bočnic stát bokem, aby 

nebyl pracovník zasaţen padajícím 
materiálem; 

* správné postavení bokem od

břemene; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Silniční 
vozidla, 

pojízdné 

prostředky a 

stroje 

* zranění nohy a pod. při sestupování a při seskoku z 
loţné plochy vozidla, z kabiny 

* pád z vozidla nebo stroje při provádění čistění nebo 

údrţby na zvýšených místech; 

3 3 1 9 * pro výstup a sestup na vozidlo 
pouţívat ţebříku nebo jiné 

rovnocenné zařízení (stupadla, 

nášlapné patky, přidrţovat se madel 

apod.); 

* pouţívání vhodných a bezpečných 

konstrukcí, prostředků a pomůcek pro 

zvyšování míst práce; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

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 apod.

nebezpečných míst 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Silniční 
vozidla, 

pojízdné 

prostředky a 

stroje 

* náraz vozidla nebo stroje na překáţku, převrácení
vozidla 

2 3 1 6 * správný způsob řízení, přizpůsobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám na 

staveništi; 

* zajištění volných průjezdů; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Silniční 

vozidla, 

pojízdné 

prostředky a 

stroje 

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo 

pevnou překáţkou - dopravní nehody: 

- sráţka vozidel (čelní, z boku, ze zadu), 

- náraz vozidla na překáţku 

- převrácení vozidla,

- sjetí vozidla mimo vozovku,

- najetí, přejetí, zachycení, přiraţení a sraţení osoby 

vozidlem, 
- přiraţení nebo přitlačení osoby vozidlem k části 

stavby či jiné pevné konstrukci; 

2 3 1 6 * oprávnění pro řízení vozidla 

(řidičský průkaz přísl. skupiny),

školení řidičů; 

* dodrţování pravidel silničního 

provozu, bezpečnostních přestávek,

pozornost, přiměřená rychlost atd.; 

* nezdrţovat se za couvajícím 

vozidlem a v dráze couvání, 
rozhlédnout se před vstupem do 

komunikace; 

* zajištění odstaveného vozidla proti

neţádoucí ujetí; 

* dodrţování pracovního reţimu; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Provoz na 

vnitrozávodních 

a staveništních 
závodních 

komunikacích 

* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na 

provozovaných vozidlech - nehody v areálu firmy 

3 3 1 9 * seznámení řidiče 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

rozměry ať vozidla, nákladu, či 

dopravních cest; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Provoz na 

vnitrozávodních 

a staveništních 

závodních 

komunikacích 

* přiraţení nebo přitlačení osoby vozidlem k části 

stavby či jiné pevné konstrukci či překáţce při 

vjíţdění do zúţených prostor, do vrat, při couvání 

apod.; 

* zranění osoby samovolným pohybem vratových

křídel ; 

* naraţení vozidla na pevnou konstrukci - škody na 

vozidle; 

2 3 1 6 * křídla vrat zajistit v potřebné poloze; 

* dodrţovat bezpečnostní vzdálenost 

500 mm aţ 600 mm vlevo i vpravo; 

* pouţívat indikátory šířky vozidla; 

* bezpečnostní značení - černoţluté 

šrafování zúţených okrajů aţ 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.; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* pád břemene na řidiče vysokozdviţného vozíku 2 3 1 6 * jsou-li vysokozdviţné vozíky 

pouţívány pro manipulaci s břemeny, 
která by mohla spadnout na řidiče 

(např. vysoká břemena nebo členěná 

břemena), musí být vybaveny opěrnou

mříţí, jejíţ výška, šířka a velikost 

otvorů jsou dostatečné k tomu, aby 

účinně sníţily nebezpečí pádu 



břemene nebo jeho části na řidiče;  

* vysokozdviţné vozíky řízené 

řidičem (tj. kromě ručně vedených 

vozíků) opatřeny ochranným rámem 

nad místem řidiče, jsou-li uţívány při

stohování do větší výšky neţ l,5 m 
nad sedadlo řidiče (s výjimkou 

vysokozdviţných vozíků řízených 

řidičem, kde není nebezpečí, ţe 

náklad - břemeno spadne na řidiče); 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z 

vidlic a zasaţení osoby nacházející se v blízkosti 

vozíku v důsledku chybného uloţení a uspořádání 
manipulační jednotky a organizačních nedostatků 

2 3 1 6 * vyţadovat, aby řidič dodrţoval 

zákaz opouštět vozík, je-li břemeno 

zdviţeno; 
* 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; 

* břemeno a jeho části uloţené na 

vozíku (resp. vidlicích) je 

zabezpečeno proti pádu sesutí nebo 

posunutí (bezp. uloţením, fixací 

apod.), 

* dodrţovat zákaz stohovat 
manipulační jednotky se znečistěnou 

(zablácenou, se zmrazky apod.) 

opěrnou plochou a se znečistěnými 

místy styku; 

* při stohování manipulačních 

jednotek nad výšku 2 m 

vysokozdviţnými vozíky, při uloţení 

palet ve výšce nad 2 m, vyţadovat aby 
zaměstnanci pouţívali ochranné 

přilby; 

* dodrţovat zákaz zdrţovat se pod 

břemenem zdviţeným na vidlicích 

vozíku; 

* hranice stohované manipulační 

jednotky svislá s min. odklonem od

svislice (max. 2 %); 
* dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 

8805; 

Po dobu práce vysokozdviţného 

vozíku má mít řidič, popř. jiné osoby 

ochrannou přilbu (dle míry ohroţení); 

stanoví-li tak dopravně provozní řád 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 
zdviţné vozíky 

pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z 
vidlic a zasaţení osoby nacházející se v blízkosti 

vozíku v důsledku vadné manipulace s břemeny; 

2 3 1 6 * správně nastavit rozteče nosných
vidlic dle šířky palety; 

* manipulační jednotky určené pro 

vidlicovou manipulaci mají pro 

zasunutí vidlice mezeru mezi 

jednotlivými vrstvami (nebo nabírací 

otvor) nejméně 60 mm; 

* nosná vidlice je zcela zasunována do 

nabíracích otvorů palet, rovnoběţně s 
jejich osou; vidlice musí pevně 

podpírat paletu nejméně ve dvou 

třetinách její délky nebo šířky s 

vyloučením moţnosti sklouznutí; 

* při nasouvání vidlice nenaráţí na 

ţádné části palety; 

* řidič vozíku nadzvedne paletu 

(břemeno) 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 nemanipulováno pouze 

jedním ramenem vidlice; 

* vidlicová manipulace prováděna 

pouze s jednou paletou nebo 

nástavbou; 

POZN.  

k obsluze manipul. vozíku pověřovat 

jen zaměstnance k tomu odborně a 

zdravotně způsobilého (s průkazem 

řidiče mot. vozíku); řidiče nutno 

seznámit s bezpečným pouţíváním 
vozíku a přídavných zařízení. Nutno 

zajišťovat opakovací školení a 

přezkoušení, ověřování zdrav. 

způsobilosti řidičů. 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné 

manipulační jednotky a ohroţení osoby v blízkosti

stohu/hranice 

3 3 1 9 * udrţován rovný povrch ploch ke 

stohování materiálu včetně uliček v 

řádném stavu, 

* loţené prosté palety (a jiné 
manipulační jednotky) stohován jen

jsou-li 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 stanovena tak, aby 

byla zajištěna stabilita stohu a 

nepřekročeny přípustné tlaky 

vznikající při stohování (viz ČSN 26
9030); 

* 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; 

Lahve se stlačeným plynem při 

přepravě vozíkem zajištěny proti

pádu, nárazu a volnému pohybu do 

stran (láhev uloţit na tvarově 

upravenou podloţku, paletu apod.) 

Hranice stohované manipulační 

jednotky svislá s min. odklonem od 
svislice (max. 2 %) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* převrácení vozíku (po ztrátě stability), zranění

řidiče, popř. jiné osoby 

1 4 1 4 * zdviţný vozík opatřen štítkem a 

diagramem nosnosti; 

* při manipulaci s břemenem 

(paletizační jednotkou, paletou apod.) 

nepřekročovat nosnost 

vysokozdviţného vozíku; břemeno 
ukládat správně, rovnoměrně, v 

souladu se zatěţovacím diagramem; 

* správná technika jízdy, zejména v 

zatáčkách, vyloučení najetí kolem na 

překáţku, rovinnost pojezdových 



ploch;  

* vysokozdviţný vozík s výškou 

zdvihu více jak 1,5 m nad sedadlo 

vybaven ochranným rámem; 

* dopravní cesty jasně vyznačeny 

nebo stanoveny (např. v dopravně 
provozním řádu); 

* dopravní cesty, průchody, podlahy a 

rampy udrţovat v dobrém provozním 

stavu, aby se zamezilo poškození 

vozíku, aby se neporušila jeho 

stabilita a aby nebyla nepříznivě 

ovlivněna bezpečnost provozu vozíku; 
je zajištěn vyhovující stav 

komunikací, jejich rovným, tvrdý a 

protismyskový povrch; 

* podlahy, poklopy, můstky mají

dostatečnou únosnost a jsou 

udrţovány 

* nosnost uvedená výrobcem vozíku

není překročena 
* udrţován řádný technický stav 

vozíku, zejména: 

- účinné provozní nouzové a 

parkovací brzdy; 

- vybavení vozíku pojistným 

zařízením, které brání jeho pouţití 

nepovolanými osobami a trvalé 
vyţadování a kontroly zda řidič 

vyjímá klíček ze spínací skříňky při

kaţdém opuštění vozíku; 

- ochranný rám,

- vůle řízení, 

- stav a druh pouţitých kol,

- obsah škodlivin ve spalinách,

- dodrţování podmínek podélné i 
příčné stability vozíku (výběr vidlic,

vyloţení těţiště břemene, okamţitá 

nosnost vozíku; 

* řidič neopouští vozík s motorem v 

chodu; 

* odstavený vozík (tj. bez dozoru 

řidiče, opustí-li řidič vozík), je 

nabírací prostředek břemene zcela 
spuštěn, ovládače uvedeny do 

neutrální polohy, přívod energie 

přerušen, parkovací brzda zabrzděna a 

vozík zajištěn proti jakémukoliv 

neúmyslnému nebo neoprávněnému 

pouţití (řidič nesmí opustit vozík bez 

jeho zajištění proti zneuţití 
nepovolanou osobou); 

- dále viz návod k obsluze a ČSN 26 

8805, ČSN EN 1726-1; 

Vozíky a jejich zařízení nutno 

provozovat a pouţívat jen pro účely 

které jsou určeny výrobcem a 

konstruovány, v souladu s vyznačenou

nosností resp. taţnou silou nebo 
poţadavky zatěţovacího diagramu 

U zdviţného vozíku musí být 

břemeno uloţeno v souladu se 

zatěţovacím diagramem. 

Vozík musí být opatřen štítky se 

symboly odpovídajícími funkcím 

ovládání a symboly rizik. 

Výstraţné nátěry vozíku, informační a 
instrukční štítky udrţovány v dobrém 

a čitelném stavu, a včas obnovovány 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* přiraţení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. 

vidlicemi, k pevné překáţce, ke konstrukci; 

2 3 1 6 * šířka uliček mezi stohy odpovídá 

způsobu ukládání materiálu (šířka 

uličky pro průjezd dopravních vozíků,

musí být alespoň o 0,4 m větší neţ 
nejvyšší šířka vozíků nebo nákladů - 

viz ČSN 26 9010); 

* břemena nezasahují do prostoru 



řidiče vozíku a nepřekáţí mu v řízení;  

* jestliţe při jízdě vpřed břemeno 

brání viditelnosti, musí vozík pojíţdět 

s břemenem vzadu; za určitých 

podmínek, např. při stohování nebo 

při překonávání svahů, kde se 
poţaduje pohyb s umístěným 

břemenem vpředu, musí být věnována 

zvýšená pozornost řízení vozíku za 

pouţití pomocných (přídavných) 

prostředků nebo vyţadují-li to 

podmínky provozu navádění jinou 

osobou; 
Dle ČSN 26 8805 má provozovatel 

určit osoby odpovědné za tech. stav a 

provoz vozíků (např v dopravně 

provozním řádu), zajistit bezpečný 

technický stav vozíků včetně 

odstranění zjištěných poruch a závad, 

zajistit zaškolení a zaučení pracovníků

provádějících údrţby a opravy vozíků, 
zajistit předepsané označení, vybavení 

vozíků, vést přísl. záznamy o provozu 

vozíků. 

Provozovatel má zajišťovat 

pravidelnou údrţbu a opravy vozíků 

na základě zjištění denní kontroly,- 

preventivně dle stanoveného časového 
plánu (harmonogramu), na základě 

výsledků pravidelných technických 

kontrol, a průběţně podle návodů 

výrobce 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou 

pohybujícím se vozíkem, ohroţení osoby pohybem a 

pracovní činností vozíku 

* střet vozíku s jiným vozidlem v silničním provozu; 

2 3 1 6 * soustředěnost řidiče, sledování 

okolního provozu, přiměřená rychlost; 

* převáţená břemena nezabraňují

řidiči ve výhledu; 
* dodrţování volných profilů 

komunikací, skladovacích zón 

* před zahájením couvání se řidič 

přesvědčí, zda při couvání a najíţdění 

couváním nikoho couvajícím vozíkem 

nezraní; 

* vyloučení přítomnosti osob v dráze 

vozíku, zejména při jeho couvání; 
* vozík udrţován v čistém stavu, aby 

mohly být zjištěny uvolněné nebo 

poškozené díly); 

* zařízení zdvihu, nabírací prostředky,

pedály, schůdky a podlahy vozíků 

musí být zbaveny mastnoty, oleje, 

bláta atd. 
* vozíku pravidelně kontrolovány a 

udrţovány: 

- výfukový systém a připojení 

karburátoru, odpařovače a palivového 

čerpadla vozíků se spalovacím 

motorem, 

- pneumatiky, aby se zjistilo 

poškození běhounu, bočnic a ráfků. 
- přilnavost plných obručí ke 

kovovým páskům nebo k ráfkům 

(případě nutnosti odstranit cizí tělesa z 

běhounu; 

- brzdy, řízení, ovládací mechanismy,

výstraţná zařízení, osvětlení, 

regulátory, zařízení proti přetíţení 

- všechny části mechanismů zdvihání 
a naklápění a části podvozku (tyto 

části pečlivě a pravidelně prověřovat) 

- ochranná a bezpečnostní zařízení; 

- akumulátorové baterie, motory, 

regulátory nebo; stykače, koncové 

spínače, ochranná zařízení, elektrické 

vodiče a konektory (a kontrolovány) 
- hydraulické systémy, válce, ventily a 

jiné podobné části. 

* vadný nebo poškozený vozík (který 

by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo 

bezpečnost jeho prac. nasazení a který 



by mohl být příčinou nebezpečí) 

vyřazen z provozu, dokud nebude opět 

uveden do bezpečného stavu;  

* pro pouţití vozíku v silničním 

provozu (včetně nakládky a vykládky 

na silnicích a místních komunikacích) 
vyţádán souhlas DI Policie ČR 

* vyţadují-li to podmínky pouţití je 

vozík vybavený přídavnými 

výstraţnými prostředky (světla a 

blikače) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* pád řidiče při sestupování z vozíku 2 2 1 4 * pouţívání nášlapných prvků, 

přidrţování se madel apod. úchytných
prvků; 

* dodrţování zákazu seskakovat z 

vozíku; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* pád osoby dopravované na vozíku 1 3 1 3 * dodrţován zákaz přepravy osob s 

výjimkou případů, kdy je vozík pro 
jejich přepravu konstruován 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* přiraţení rukou nebo nohou břemenem na vidlicích

k podlaze, 
* přiraţení osoby pohyblivou částí vozíku

3 2 1 6 * vyloučení přítomnosti osob v 

nebezpečné blízkosti vidlic a pod
zdviţeným břemenem; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 
zdviţné vozíky 

* obtěţující účinky výfukových plynů (zejména CO) 
ve splodinách mot. vozíku na spalovací motorem 

2 2 1 4 * vozík se spalovacím motorem 
pouţíván v uzavřených prostorech jen

za dodrţení hygienických poţadavků 

na prac. prostředí, pokynů výrobce a 

nejsou-li překročeny NPK (PEL- 

přípustné expoziční limity) v prac. 

ovzduší; 

* je-li vozík opatřen katalyzátorem je 

řidič seznámen s předpisy výrobce; 
* udrţování katalyzátoru ve funkčním 

stavu, technické prohlídky a kontroly; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Manipulační 

zdviţné vozíky 

* pád vozíku při najíţdění na loţnou plochu

vozidla/vagónu; 

* pád vozíku při přejíţdění po můstku; 

* prolomení můstku, nájezdové rampy při zatíţení

vozíkem s břemenem 

1 4 1 4 * překladové (přechodné) můstky 

nebo mostové lávky mají odpovídající

bezpečnost/nosnost, aby unesly 

naloţené vozíky, jejích max. zatíţení 

je vyznačeno trvanlivě a zřetelně na 

štítcích 
* překladové můstky nebo mostové 

lávky zajištěny tak, aby se zamezilo 

jakémukoliv náhodnému pohybu, 

výkyvu nebo sklouznutí (funkční a 

správně působící upevnění a zajištění 

vylučující neočekávaný zdvih a/nebo 

posun vozíku); 
* překladové můstky a mostové lávky 

mají protismykový povrch (nemají mít 

větší sklon neţ 10 %); 

* jsou-li překladové můstky nebo 

mostové lávky na místě určení, jsou 

provedena opatření pro zabezpečení 

vozidla proti neţádoucím pohybům 

během nakládání; 
* před vjezdem vozíku do silničního 

vozidla je prověřeno, zda brzdy jsou 

zabrţděny a kola podloţena (zakládací

klíny kol nemusí být pouţity, je-li 

silniční vozidlo vybaveno 

automatickou parkovací brzdou 

ovládanou pruţinou); 
Pro podrobnější identifikaci nebezpečí 

a hodnocení rizik moţno dále vyuţít 

např. 

ČSN 29 9030 Manipulační jednotky. 

Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování (8.98), 

ČSN EN 1398 (26 9710) Vyrovnávací 

můstky (5.98), 
ČSN EN 1459 (26 8804) Bezpečnost 



manipulačích vozíků - Vozíky s 

proměnným vyloţením a vlastním 

pohonem (12.99); 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Odstavné a 

parkovací 
plochy 

* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby 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 

(ČSN 01 8020); 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 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Odstavné a 

parkovací 

plochy 

* uklouznutí, pád osoby 2 2 1 4 * odvod dešťové vody; 

* udrţování schůdnosti zejména v 

zimním období; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 

komunikace a 

pracoviště 

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým 

provozem 

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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 

komunikace a 

pracoviště 

* pád osoby do hloubky 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 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 
komunikace a 

pracoviště 

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

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, 

dostatečně únosné apod. ; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 
komunikace a 

pracoviště 

* náraz dopravního prostředku na překáţku 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); 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Vrata, dveře * samovolné zavření křídel vrat např. vlivem 

působení větru; 

* přiraţení, naraţení osoby neočekávaným pohybem 

křídel; 

2 2 1 4 * zajištění křídel vrat proti 

samovolnému zavření (háčky, táhla,

zástrče apod.) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Vrata, dveře * pád posuvných dveří 1 3 1 3 * posuvné dveře je nutno zajistit proti

vysunutí a vypadnutí, 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

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; 

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.) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace 

* 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 

Sklad Ruční * pád, převrţení, sesunutí kusového materiálu na 2 2 1 4 * zajištění stabilní polohy materiálu,



řeziva 

a 

sušárny 

manipulace osobu;  

* neţádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, 

posunutí, sklopení , skutálení apod. kusového 

materiálu) 

jeho uloţení na širší plochu;  

* zajištění materiálu vhodnými 

pomůckami, které vyloučí sesunutí

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 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace 

* pád břemene na nohu, naraţení břemenem; 

* zhmoţdění a naraţení rukou a nohou při 
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky; 

2 2 1 4 * před zahájením manipulace 

zkontrolovat stav (pevnost, 
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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace 

* 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) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace 

* přetíţení a namoţení; 

* natrţení nebo nataţení svalů a šlach paţí následkem 

fyzického přetíţení a nepřiměřené námahy; 

* natrţení svalů a šlach při náhlých prudkých 
pohybech prochladlých nerozhýbaných svalů, 

zejména spojených s vysokým zatíţením; 

Limitující hodnoty fyzické zátěţe závisí na celé řadě 

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; 

2 3 1 6 * informace pracovníků o všech 

opatřeních, která mají být učiněna v 

oblasti bezpečné manipulace s 

břemeny, zejména o hmotnosti 
břemene, a o těţišti na nejtěţší straně, 

je-li hmotnost břemene rozloţena 

nerovnoměrně; 

* 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.; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace 

* poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a 

manipulaci s břemeny v nevhodné poloze; 

Poškození páteře můţe nastat zejména v případech

je-li břemeno: 
- příliš těţké nebo příliš velké,

- neskladné nebo obtíţně uchopitelné,

- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se 

přemisťovat, 

- umístěné v takové poloze, ţe je třeba je drţet či s

2 3 1 6 * výcvik a školení pracovníků o 

správných způsobech a postupech 

manipulace; 

* dodrţování zásad bezpeč. a zdraví 
nezávadného způsobu manipulace, 

pokud moţno v poloze bez s ohnutých 

zad; 

* správné pohyby při manipulaci,

(např. břemeno drţet blízko těla, 



ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či 

vytáčením trupu,  

- je pravděpodobné,ţe díky jeho obrysům a nebo 

konzistenci můţe způsobit pracovníkům úraz, 

zejména v případě sráţky. 

Riziko poškození páteře, můţe nastat je-li fyzická 
námaha: 

- přílišná, 

- dosahována pouze otáčením trupu,

- je pravděpodobné, ţe bude mít za následek prudký

pohyb břemene, 

- vykonávána tělem v nestabilní pozici 

* poranění kloubů prudkým nekoordinovaným 
pohybem; 

* postupné k poškození kosterního aparátu, svalů,

vazů i cév; 

* akutní nebo chronické poranění kostry, projevující 

se lumboischiatickými bolestmi v kříţové části páteře 

(často následkem zvedání břemen s ohnutými zády) 

zvedání neprovádět trhavými pohyby, 

manipulace provádět pokud moţno v 

poloze bez ohnutých zad; apod.);  

* zajištění dostatečného prostoru, 

zejména ve vertikálním směru; 

* zajistit aby podlaha nebo opora 
nohou byla stabilní; 

* udrţování rovné a nekluzné 

podlahy; 

* pouţívání vhodné pracovní obuvi; 

* zajišťovat manipulaci v bezpečné 

pracovní výšce; a vhodné úrovni a 

umoţnit, aby pracovník mohl 
zaujmout správnou polohu v bezpečné 

výšce; 

* zajišťovat přiměřený, popř. častější

a dostatečný tělesný odpočinek a 

přestávky na zotavení v případě, ţe 

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 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace 

* pád břemene na pracovníka, přiraţení rukou a 

nohou k úloţné ploše; 
* přiraţení břemenem v případě, kdy pracovník 

ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi

břemene, mezi břemenem a pevnou překáţkou, při 

posunování a válení břemene (přiraţení břemenem 

vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene); 

* ztráta soudrţnosti a rozpadnutí křehkého 

nesoudrţného břemene, pád na nohu; 

3 2 1 6 * zajištění pohybové koordinace 

řízením manipulačních prací určeným 
pracovníkem v případě manipulace s 

břemenem více pracovníky současně; 

* pouţívání vhodných manipulačních

pomůcek (pásů, popruhů, vodících 

lišt, manipulačních kleští, svěrek, 

přísavek, podsuvných válečků, 

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 

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) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

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. 

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.) 

Sklad 

řeziva 

Ruční 

manipulace 

* provádění manipulačních prací v prostorově 

stísněných prostorách; 

* přiraţení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci

2 2 1 4 * zajištění dostatečného 

manipulačního prostoru, udrţování 

pořádku, odklízení odpadu; 



a 

sušárny 

přiraţení končetiny k okolním předmětům, 

konstrukcím apod.; 

* při ukládání břemen připravit 

předem podklady (pouţít podloţek, 

prokladů o výšce min. 3 cm) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace při 

skladování 

* pád břemene na pracovníka, přiraţení rukou a 

nohou k úloţné ploše; 

* přiraţení břemenem v případě, kdy pracovník 

ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi

břemene, mezi břemenem a pevnou překáţkou, při 
posunování a válení břemene (přiraţení břemenem 

vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene); 

* ztráta soudrţnosti a rozpadnutí křehkého 

nesoudrţného břemene, pád na nohu; 

3 2 1 6 * zajištění pohybové koordinace 

řízením manipulačních prací určeným 

pracovníkem v případě manipulace s 

břemenem více pracovníky současně; 

* pouţívání vhodných manipulačních
pomůcek (pásů, popruhů, vodících 

lišt, manipulačních kleští, svěrek, 

přísavek, podsuvných válečků atd.; 

* 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); 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Ruční 

manipulace při 

skladování 

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při 

uklouznutí, klopýtnutí; 

* naraţení a pád pracovníka na dopravní prostředek,

na manipulační zařízení, na uloţené předměty; 

2 2 1 4 * 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.) 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

prostředků 

* uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na 

manipulačních a loţných plochách 

2 2 1 4 * upravit a udrţovat podlahové plochy 

loţného prostoru tak, aby nebyly 

kluzké; 

* vhodná pracovní obuv; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

prostředků 

* vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a 

následný pád břemene na nohu 

2 2 1 4 * vyuţívat v maximálně moţné míře 

paletizace a kontejnerizace; vhodná 

obuv; 

* správné pracovní postupy a 

uchopení břemene; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

prostředků 

* naraţení, přiraţení, přiskřípnutí prstů k úloţné 

ploše; 

* přiraţení končetiny k okolním předmětům, 

konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a ukládání 

břemen 

2 2 1 4 * nejsou-li těţké předměty zajištěny 

proti neţádoucímu pohybu, 

nevstupovat pod ně a nevkládat pod 

ně ruce 

* přednostně pouţívat vozidla 

vybavená zdviţnými zadními čely 
hydraulickými zdvihadly (rukama) a 

jinými vhodnými manipulačními 

zařízeními, 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

prostředků 

* přiraţení ruky, naraţení hlavy bočnicí nebo zadním 

čelem při jejich otevírání případně i zavírání 

2 2 1 4 * udrţovat mechanismy a uzavírací

elementy bočnic a zadního čela 

vozidel v řádném stavu; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

prostředků 

* pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání 

břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho 

vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného 

způsobu odběru, po posunutí převáţených břemen 
během jejich dopravy atd. 

Pozn.: Při pohybu dopravního prostředku působí na 

náklad rázy, vibrace, které vyvolávají zvýšení 

statických sil s dynamickou sloţkou, jejichţ velikost

závisí zejména na druhu, technickém stavu a 

2 3 1 6 * vhodný způsob uloţení a upevnění 

břemen při přepravě, při vykládce z 

dopravních prostředků i při odebírání 

materiálu zajišťující jeho stabilitu; 
* vyloučení přítomnosti osob 

nepodílejících se na vykládce a 

nakládce; 

* při manipulaci s kusovým 

materiálem zajistit fixaci materiálů



vybavení dopravního prostředku, na hmotnosti 

nákladu, na rychlosti dopravního prostředku a 

velikosti jejích změn, na způsobu loţení a fixace 

materiálu a na druhu a stavu dopravní trasy. 

přepravovaných v prostých paletách;  

* výšky stohů nákladů 

přepravovaných na dopravních 

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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 
prostředků 

* pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a 

nakládce na pracovníka/osobu 

2 3 1 6 * vhodný způsob uloţení a upevnění 

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 
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

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

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 * 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; 

Sklad 

řeziva 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

* vymrštění shozeného materiálu a zasaţení

pracovníka 

2 3 1 6 * dlouhé a pruţné předměty (tyčový 

hutní materiál, nesvazkované trubky 

apod.) při vykládání neházet na zem 



a 

sušárny 

prostředků nebo podlahu, aby jejich případným 

vymrštěním nedošlo ke zranění osob v 

blízkosti prováděné manipulace 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

prostředků 

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopr. 

prostředek 

2 2 1 4 * 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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Nakládka a 

vykládka 

dopravních 

prostředků 

* přejetí, naraţení, přitlačení osoby dopr.

prostředkem 

1 3 1 3 * 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 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

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 * 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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 

komunikace a 

venkovní 
prostory 

* pád, naraţení různých částí těla po nastalém pádu

osoby (při pohybu na venkovních komunikacích a 

prostorách) 

4 2 1 8 * 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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 

komunikace a 

venkovní 
prostory 

* uklouznutí a pád osoby při chůzi po zasněţených,

zejména namrzlých cestách a na venkovních 

pochůzných prostorách; 

2 3 1 6 * 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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 

komunikace a 
venkovní 

prostory 

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naraţení, zachycení o 

různé překáţky a vystupující prvky v prostorách cest; 

2 2 1 4 * odstranění komunikačních překáţek 

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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 

komunikace a 
venkovní 

prostory 

* pád manipulovaného břemene (manipulační 

jednotky) nebo jeho části 
* pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu; 

2 3 1 6 * nesniţovat stabilitu stohu, hranice; 

* zajišťovat materiál po odstranění 
fixačních prostředků (drátu, pásky,

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; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Venkovní 

komunikace a 
venkovní 

prostory 

* pád osoby z výšky, ze stohované manipulační

jednotky; 
* pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu; 

2 3 1 6 * dodrţovat zákaz vystupovat a lézt 

po stozích, nastohovaných paletách a 
jiných manipulačních jednotkách; 

* 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. 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Stohování 

materiálu 

* prochladnutí v zimním období při práci na 

venkovních nechráněných prostranstvích 

2 2 1 4 * poskytnutí OOPP proti chladu a 

dešti (vlhkosti); 
* podávání teplých nápojů; 

* přestávky v práci v teplé místnosti; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Stohování 

materiálu 

* přehřátí, úpal v letním období 2 2 1 4 * poskytování chladných nápojů; 

* pouţívání ochranné přikrývky 
hlavy; 

* přestávky v práci; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Stohování 

materiálu 

* oslnění; zánět spojivek; 1 2 1 2 * pouţití slunečních brýlí; 

Sklad 

řeziva 

a 

sušárny 

Motorové 
vysokozdviţné 

vozíky 

* pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z 
vidlic mot. vozíku a zasaţení osoby nacházející se v 

blízkosti vozíku; 

2 4 1 8 * správně nastavit rozteče nosných
vidlic dle šířky palety; 

* 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; 

Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 

3.  Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

N - Pravděpodobnost následků - závaţnost  

1.  Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci

4. Těţký úraz a úraz s trvalými následky 

5.  Smrtelný úraz 

H - Názor hodnotitelů  

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení

2.  Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení

3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohroţení

5. 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


