PŘÍLOHA č. 1: IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ RIZIK PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE
Subsystém

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení závažnosti
rizika
P

N

H

Bezpečnostní opatření

R

Provozní prostory
Pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a
vystupující části z podlahy;

3

2

2

12

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout - hadic, elektrických kabelů apod.;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo bezpečnostního značení (černožlutého nebo
červenobílého šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze,
pracovních schůdcích, schodištích, rampách apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých zamaštěných v podlahách; (při chůzi
nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

3

2

2

12

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah,
včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech
nezdržovala kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního
materiálu povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby používání protiskluzné obuvy (jemné profilové
podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví;

Pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné
konstrukce, stroje apod.;

3

1

2

6

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě
nebezpečí;

2

4

3

24

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování 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 vybavena zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí
umožňovat ruční otevření;

Pohyb osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů
(zejména kovových), z pevných ocelových žebříků apod.
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

3

3

3

27

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za
mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí
podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s
hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky, možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení
na konci žebříku při vystupování;

Pád z výšky

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

2

5

3

30

* 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;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti
pádu z výšky, např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;
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Pracovní prostředí - osvětlení

* snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší pravděpodobnost chyby
pracovníků při pracovní činnosti, zvýšená možnost úrazu;

2

2

2

8

* 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;

Okna, dveře

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

3

2

6

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky 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;

Dveře

* samovolné zavření dveří např. vlivem působení větru;
* přiražení, naražení osoby neočekávaným pohybem dveří;

2

2

2

8

* zajištění dveří proti samovolnému zavření (např. klín);

Elektrická zařízení

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený
vodivým předmětem;

1

5

4

20

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání 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);

Atmosférická elektřina (blesk)

* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou elektřinou);
* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním vůdčím jiskrovým
výbojem;
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým výbojem:
- popáleniny všech stupňů;
- ochrnutí nervového systému;
- šok, zástava dechu;
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných látek (energií blesku)
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové plochy nebo hmoty
* zranění vzniklá nepřímým účinkem blesku v jeho blízkosti např.
ožehnutím, ozářením intenzivním ultrafialovým zářením odhozením
nebo poškozením organismu vzduchovou vlnou, ohlušením, případně
též zemním proudem (krokovým napětím) rozptýleným kolem místa
svodu při výboji blesku;

1

5

3

15

* vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím
jiných svodičů atmosférického napětí (na administrativních a provozních budovách a kovových konstrukcích);
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad);

Okna, dveře

* úder, nebezpečí srážky osob;

2

2

2

8

* kyvadlové (létací) dveře musí být průhledné nebo musí mít průhledné okénko;

Okna, dveře

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

4

3

12

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Rampy

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

2

3

2

12

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

Sběrny prádla a šatstva

* biologické nebezpečí - infekční, virové onemocnění;

2

2

2

8

* dodržování zásad osobní hygieny a stanovených protiepidemických opatření zvláště v době epidemií v
prádelenských sběrnách;

2

3

2

12

* izolování potrubí a horké povrchy o teplotě vyšší než 45 °C s nimiž pracovník přichází do styku (kromě
pracovních ploch);
* těsné a pevné spojení hadic a potrubí přivádějící páru k žehlícím lisům a jiným zařízením v prádelnám a

Stroje a zařízení v prádelnách a * popálení, opaření, ohrožení unikající parou;
žehlírnách
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žehlírnám;

Kancelářské práce
Kancelářské práce

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

3

1

2

6

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

Kancelářské práce

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

2

2

2

8

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

Kancelářské práce

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

2

2

2

8

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

Kancelářské práce

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

2

2

2

8

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

Kancelářské práce

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

3

2

6

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

Zařízení se zobrazovacími
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

2

8

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače;
* používat židle 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 (nežádoucí odlesky na obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem (bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci
nucené pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s vysokou opakovatelností pohybů prstů a
ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Zařízení se zobrazovacími
jednotkami

* dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu nebo klávesnice
(útlak nervů);

2

2

2

8

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

Ruční manipulace

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

2

2

2

8

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost
venkovních ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy, protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně
opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy,
hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Ruční manipulace

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

2

2

2

8

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

Ruční manipulace

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;

2

2

2

8

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

Ruční manipulace

* přetížení a namožení;
* natržení nebo natažení svalů a šlach paží následkem fyzického
přetížení a nepřiměřené námahy;
* natržení svalů a šlach při náhlých prudkých pohybech prochladlých
nerozhýbaných svalů, zejména spojených s vysokým zatížením;
* vznik tříselné nebo stehenní kýly při prudkém zvednutí břemene u

2

3

2

12

* informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny,
zejména o hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-li hmotnost břemene rozložena nerovnoměrně;
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace;
* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg;
* při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci řešit současně i počet pracovníků s ohledem

Ruční manipulace s břemeny
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manipulujících, kteří mají měkké břišní svalstvo a nedostatečnou
pevnost tříselných vazů, při doprovodném zvýšení nitrobřišního a
nitrohrudního tlaku v důsledku zadržení dechu a nadměrného zatížení
vaziva při prudkém zvedání;

na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku) a v případě, že 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.;

Ruční manipulace

* poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s
břemeny v nevhodné poloze;
Poškození páteře může nastat zejména v případech je-li břemeno:
- příliš těžké nebo příliš velké;
- neskladné nebo obtížně uchopitelné;
- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se přemisťovat;
- umístěné v takové poloze, že je třeba je držet či s ním manipulovat
daleko od těla, s nakláněním či vytáčením trupu,
- je pravděpodobné,že díky jeho obrysům a nebo konzistenci může
způsobit pracovníkům úraz, zejména v případě srážky.
Riziko poškození páteře, může nastat je-li fyzická námaha:
- přílišná,
- dosahována pouze otáčením trupu,
- je pravděpodobné, že 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 křížové části páteře (často následkem
zvedání břemen s ohnutými zády)

2
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* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace;
* dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých
zad;
* správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby,
manipulaci provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad; apod.);
* zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním směru;
* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní;
* udržování rovné a nekluzné podlahy;
* používání vhodné pracovní obuvi;
* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a vhodné úrovni a umožnit, aby pracovník mohl zaujmout
správnou polohu v bezpečné výšce;
* zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická
námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře;
* pokud možno vyloučit činnost při které pracovník nemůže změnit pracovní tempo;

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
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* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, píchnutí apod.);

Ruční manipulace

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

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

Ruční manipulace při
skladování

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

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

Skladovací regály

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

2

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

Skladovací regály

* zakopnutí, naražení osoby o konstrukci regálu a uložený materiál;

3

1

2
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* udržování volného přístupu, příp. příjezdu k regálům, tak aby nebylo 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 než nejvyšší šířka vozíků nebo
nákladů;

Skladovací regály

* zřícení a pád regálu;

1
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* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce
regálu provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením, popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají
příslušné dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost
prokázána;

Skladovací regály
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* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na něj (kromě mimořádných případů oprav a pod.);
Skladovací regály

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

2

2

2
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* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem při ukládní
materiálu vozíkem;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu materiálu v regálech, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze
strany;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po regálu;

Skladovací regály - ruční
manipulace při skladování

* pád břemene na nohu;
* naražení břemenem spadlým z regálu;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí
břemene z ruky při ukládání do regálu;
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* správné způsoby ruční manipulace a ukládání materiálu do regálu;
* správné uchopení břemene při ukládání a vyjímání materiálu z regálových buněk;
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení;
* neukládat materiál na okraj regálové podlahy;

Jednoduché a dvojité žebříky

* pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku při použití
žebříku pro práci;
* pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování;
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze
žebříku, při postavení žebříku na nerovný podklad a opěru; při
přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku;
* větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou
hmotností (většími nároky na bezpečné používání nežli žebříky
dřevěné);

Jednoduché a dvojité žebříky
3

3

3
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* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku
musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy
nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu
nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby
příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků
zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního
konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti
pádu osobními ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybujíli se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti
pádu osobními ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci
použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat;

Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických
nářadí;
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* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem
určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku
blíže než 0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také práce pracovníka příliš blízko horního
konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
Jednoduché a dvojité žebříky

* prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem
pracovníka;

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

Dvojité žebříky

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

podjetí dvojitého žebříku, pád pracovníka

3

3

3
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* neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný;

Výčepní zařízení
Výčepní zařízení - provozní
prostory

* přiražení, naražení končetiny sudem při manipulaci s pivními sudy;

3

2

2

12

* správné způsoby provádění manipulace se sudy podle místních podmínek;
* sudy ukládat tak, aby se jimi nemuselo před narážením manipulovat;
* zajištění bezpečné dopravy sudů svislým směrem, udržování mechanizačního, dopravního zařízení (výtahu, el.
spouštědla na sudy, dopravníku, řetězového kladkostroje apod.) v řádném stavu;

Výčepní zařízení - provozní
prostory

* pád pracovníka po uklouznutí na podlaze výčepního skladu;

3

2

2

12

* vhodný povrch podlahy ve výčepním skladu (zpravidla suterénní místnosti určené pro uskladnění nádob s nápoji
- sudy);
* podlaha vyspádovaná k odpadu tak, aby se na ní nezdržovala voda;
* udržování protizápachového uzávěru odpadní guly ve správném funkčním stavu;

Výčepní zařízení - provozní
prostory

* vznik mikroorganismů v nápojovém a stáčecím potrubí;

1

3

2

6

* mechanické čistění usazenin, proplachování potrubí;
* desinfekce potrubí (pivních trubek);

Použití oxidu uhličitého ve
výčepních zařízeních

* exploze lahve s CO2 při použití oxidu uhličitého ve výčepních
zařízeních;

2

5

3

30

* prokazatelné poučení pracovníků o obsluze výčepního zařízení a o manipulaci s lahvemi CO2;
* správné umístění zdroje oxidu uhličitého - kovové tlaková láhev k dopravě plynů;
* správná instalace, používání a řádná údržba plnící zařízení armatur, potrubí, přípojka lahvového ventilu,
redukčního ventilu, pojistného ventilu (ventil namontovaný na nízkotlaké straně redukčního ventilu);
* v místnosti čepování nápojů (např. restauraci, baru) je dovoleno, jako součást jednoho výčepního zařízení,
umístit jednu provozní láhev s náplní oxidu uhličitého o hmotnosti nejvýše 10 kg, ve sklepě (suterénních
místnostech) určeném pro uskladnění nápojů je dovoleno umístit nejvýše dvě provozní a dvě zásobní lahve s
oxidem uhličitým;
* povrchová teplota kovových tlakových lahví nesmí překročit hodnotu + 30 °C;
* nepoužívat láhve, které mají nespolehlivý lahvový ventil (netěsný, neotevíratelný), nebo vykazují jinou závadu
(např. hrubě poškozené těleso nebo patku láhve, bez řádného označení);
* při provozu plnicího zařízení postupovat podle návodu k obsluze;
Návod k obsluze plnícího zařízení
1. Láhve se upevní proti převržení.
2. Z láhve se odstraní ochranné víčko, připojí se redukční ventil; jeho převlečná matice se přiměřeně dotáhne.
3. Zkontroluje se, zda je seřizovací šroub výstupního přetlaku povolen a uzavírací ventilek uzavřen.
4. Otevře se láhvový ventil. Vstupní tlakoměr ukazuje přetlak v láhvi.
5. Seřizovacím šroubem se nastaví požadovaný přetlak podle výstupního tlakoměru, provede se kontrola těsnosti
plnícího zařízení, zpravidla pěnotvorným roztokem.
6. Připojí se hadicová přípojka k výčepnímu zařízení.
7. Pomalým otevíráním uzavíracího ventilku se redukční ventil otevře a vpustí do výčepního zařízení oxid uhličitý.
8. Po skončení odběru oxidu uhličitého se uzavře redukční ventil, láhvový ventil a odpojí hadicová přípojka.
9. Vyprázdněné kovové tlakové láhve musí mít zbytkový přetlak, alespoň 0,05 MPa.
10. Je zakázáno láhve ohřívat nad teplotu 300 °C.
11. Kontrola těsnosti spojení láhve s výčepním zařízením se provádí pěnotvorným roztokem.
12. Je zakázáno otevírat láhvový ventil násilím (např. použitím hasáku).
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13. Při manipulaci s láhvemi je třeba postupovat opatrně,tak aby nedošlo k jejich pádu a poškození.
Použití oxidu uhličitého ve
výčepních zařízeních

* udušení CO2 při použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních
(resp. nedostatkem kyslíku v ovzduší);

2

5

3

30

* v místnostech, ve kterých je umístěno plnící zařízení zajištěno účinné větrání, otvor pro nasávání umístěn u
podlahy místnosti;
* dveře v místnosti, ve které je umístěno plnící zařízení, otevíratelné ven, označeny tabulkou "LÁHVE s CO2",
zákazem vstupu nepovolaných osob;
* při provozu plnicího zařízení postupovat podle návodu k obsluze;
* kontrola těsnosti spojení láhve s výčepním zařízením se provádí pěnotvorným roztokem;

Použití oxidu uhličitého ve
výčepních zařízeních

* pád lahve;
* přiražení končetin při manipulaci s lahví (při použití oxidu uhličitého
ve výčepních zařízeních);

3

2

2

12

* kovové tlakové láhve upevnit proti posunutí a pádu řetízkem k pevnému předmětu;
* správné způsoby manipulace (uchopení, držení apod.);

Kuchyně
Kuchyně

* pád osoby po uklouznutí na mokré a mastné podlaze, podvrtnutí
nohy, zakopnutí;

3

2

2

12

* vhodná povrchová úprava podlah (nekluzná);
* používání pracovní obuvi s protiskluznou podrážkou;
* včas odstraňovat zbytky jídel a odpadků na podlaze, zejména na povrchu komunikací;
* včasné vytírání mastnot, úkapů na podlaze do sucha, odmašťovacími prostředky;
* udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v bezpečném stavu;
* zakrytí šachet, kanálů, prohlubní poklopy nebo mřížkami a to bez výstupků v úrovni okolní podlahy;
* udržování překrytí, mříží a poklopů prohlubní bez deformací;

Kuchyně

* řezné a bodné rány ostřím a ostrými hroty nářadí jako jsou nože,
sekáčky, nůžky na drůbež, vidličky, špikovačky apod.;

3

3

3

27

* nepoužívat poškozená nářadí, nářadí s uvolněnou násadou a rukojetí;
* při dořezávání zbytků potravin (salám, sýr) krájený zbytek přidržovat vidličkou;
* používat nářadí s dostatečně dlouhými držadly, s vhodně tvarovanými a suchými rukojeťmi;
* používání ostrého nářadí (tupé nástroje vyžadují vyvinutí většího úsilí a snižují přesnost);
* dodržování zákazu zapichovat nože do masa a stolu;
* při bourání a vykosťování masa používat vyztuženou řeznickou zástěru popř. i speciální rukavice proti pořezání,
nůž vést směrem od těla;
* při používání nožů si zajistit dostatečný pracovní prostor;
* práci s noži, sekáči, strojky na krájení chleba apod. nástroji věnovat zvýšenou pozornost a soustředění;
* omezení přenášení nástrojů a nářadí, především nožů;
* ukládání nářadí a pracovních pomůcek na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo
surovinami;

Kuchyně

* zhmožděniny stehen, hýždí při úderech o hrany stolů a o části
kuchyňských strojů a zařízení;

3

2

2

12

* dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi provozními zařízeními a mezi těmito zařízeními a
konstrukcemi budov (min. 0,60 m, vyjímečně 0,55 m, v místě pro obsluhu stroje min. 1 m);

Kuchyně

* opaření horkými pokrmy a parou, popálení o horké povrchy;
* pád nádoby s pokrmem na pracovníka, zranění končetin a jiných částí
těla;

3

3

3

27

* hrnce a nádoby s horkým obsahem nenaplňovat až po okraj;
* při manipulaci s nádobami obsahující horké pokrmy používat ochranné chňapky popř. utěrky proti popálení;
* omezení přenášení horkých pokrmů a nápojů;
* při snímání pokliček a poklopů z nádob obsahujících vařící tekutiny, vodní páry; horké pokrmy apod. obličej
odvrátit mimo směr unikající páry;
* při vkládání potravin do horkého tuku používat koše, popř. jiné vhodné pomůcky;
* při používání elektrických smažičů udržovat hladinu tuku a jeho teplotu ve stanoveném rozmezí;
* při rozehřívání tuku přikrýt nádobu víkem
* nevypouštět vroucí olej ze smažiče nebo smažící pánve ani nepřelévat vroucí olej naběračkou;
* větší hrnce a jiné nádoby přenášet dvěma pracovnicemi (dodržovat hmotnostní limit na jednu ženu cca 15 kg);
* nádoby s pokrmy nepřenášet na sobě;
* úchopové části nádob pevné a udržovat je v čistotě (bez mastnot);
* nádoby s horkými pokrmy nepokládat na okraje stolů, sporáků, dvířek pečících trub, do průchozích uliček
apod.;
* nepřetěžovat otevřená dvířka pečících trub ani jiná kuchyňská zařízení;
* používat vhodné nádoby na pečení, aby při jejich vytahování nedocházelo k jejích zaklínění v troubě;

Kuchyně

* obtěžující účinky páry, onemocnění dýchacích cest;

2

2

2

8

* umísťování zdrojů páry a pachů společně do středu místností nebo u vnitřních zdí tak, aby páry a pachy stoupaly
ze zdrojů vlivem své vyšší teploty tak, aby nebyly usměrňovány nevhodně přes dýchací zónu pracovníků;
* zdroje pachů a páry neumísťovat u oken a venkovních zdí;
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* správná instalace odsávacích zařízení, a likvidace par a pachů pokud možno přímo z místa vzniku;
Kuchyně

* pořezání, rozdrcení prstů a rukou při obsluze mlecích strojů, kráječů,
řezaček;

3

3

3

27

* používání ochranných zařízení zabraňujících přístupu rukou na šnekový podavač (úprava násypek, blokovaný
ochranný rám kolem násypky vypínající el. proud při zvednutí, u starších a menších řezaček bez podávacího rámu
musí pracovník používat tlačítka, dřevěnou paličku a pod. pomůcku k přitlačování masa, zeleniny a jiných hmot do
hrdla řezačky;
* maso krájet na takové kousky, které se snadno vejdou do vkládacího otvoru řezačky;
* do kráječů cibule přitlačovat zbytky krájeného materiálu pomocí dřevěného válečku apod.;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu mlecích strojů, kráječů, řezaček;

Kuchyně

* rozdrcení, pořezání prstů a rukou při obsluze kutru a podobných
kuchyňských strojů a strojků;

3

3

3

27

* používání ochranných vík, které lze zvednout jen jsou-li nože zastaveny a jsou opatřeny vypínačem
znemožňujícím uvedení stroje do chodu, není-li víko uzavřeno (sklopeno);
* dodržován zákaz odklápění víka před úplným zastavením nožů;
* čistění diskového kola až po úplném zastavení stroje a ustavení části stroje do správné polohy (např. řezací
soupravu vyjímat pomocí háčku);
* čistění a údržbu stroje provádět pouze za klidu při zajištění proti spuštění chodu;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu kutru a pod. strojů a strojků;

Kuchyně

* zhmožděniny, tržné rány, zachycení ruky a vtažení oděvu rotující částí
stroje hnětače, šlehače, míchače apod.;

3

3

3

27

* používání stroje jen plní-li ochranná zařízení (ochranné víko nebo mříž) svou ochrannou funkci (blokování chodu
při zvednutí víka nebo mříže);
* dodržování zákazu vyjímat připravované těsto nebo jiné pokrmy za chodu stroje;
* zkoušky těsta a jiných surovin připravovaných robotem provádět jen po zastavení stroje;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu hnětače, míchače, kuchyňského robotu a pod. strojů a strojků;

Kuchyně

* pořezání rukou, prstů při obsluze nářezových a podobných strojů;

3

3

3

27

* používání posouvacích, přítlačných zařízení (držáků apod.) zejména při dořezávání zbytků a kusů kratších než
cca 12 cm tak, aby ruce obsluhy nepřišly do styku s nožem;
* dodržování zákazu čistění a údržby strojů za chodu;
* nakrájené salámy, šunku, sýry apod. odebírat vidličkou či kleštěmi,nikoliv rukou;
* před řezáním salámu, sýru apod. podle potřeby osušit resp. očistit povrch zpracovávaných potravin a surovin
tak, aby nebyl kluzký;
* špičky salámu okrajovat ručně;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu nářezových apod. strojků;

Kuchyně

* opaření parou nebo horkým obsahem varného kotle;

3

3

3

27

* při zvedání víka kotle musí stát pracovník tak, aby ruka ani obličej nebyly zasaženy parou;
* udržování kotle v bezpečném a řádném technickém stavu, zejména:
- zajištění víka v libovolné poloze, funkční koncový doraz,
- vyloučení samovolného sklopení kotle;
- zajištění těsnosti výpustných kohoutů,
- vyklápění kotlů provádět až po vypnutí el. proudu
- pravidelné ověřování a udržování funkce výstroje a zařízení varného kotle (pojistného ventilu, parovodního
duplikátoru (vyvíječ páry), manovakuometru, stavoznaku, zkušebního kohoutu, signalizaci apod.);
* ucpaný výpustný kohout pročisťovat vhodnou pomůckou, aby nedošlo k opaření;
* obsluhou varného kotle pověřovat jen proškoleného pracovníka;

Kuchyně

* přiražení prstů, zranění ruky částmi strojů na mytí a sušení nádobí;

2

2

2

8

* zajistitelnost zvedacích krytů a dvířek v horní koncové poloze;
* funkční blokování zastavující pohyb dopravníku není-li zajištěn včasný odběr nádobí (u strojů s nepřetržitým
chodem);
* fungující prvky nouzového vypínání stroje;
* dodržovat návod k používání příslušného typu strojů na mytí a sušení nádobí;
* obsluhou strojů na mytí a sušení nádobí pověřovat jen proškolené pracovníky;

Kuchyně

* pořezání při manipulačních pracích s obaly, předměty s ostrými
hranami;

2

1

2

4

* používat rukavice při manipulaci s obaly a předměty s ostrými hranami;
* bedny a jiné předměty neuchopovat za vázací dráty, pásky apod.;
* ocelové pásky přeštipovat z boku bedny (obalu) a přidržovat je na horní hraně tak, aby se nemohly vymrštit;
* zvýšená opatrnost při manipulaci s poškozenými obaly;

Kuchyně

* přetížení svalů, šlach, poškození páteře, naražení a zhmoždění
končetin při ruční manipulaci s břemeny;

2

3

2

12

* břemena, předměty, obaly apod. ukládat tak, aby je bylo možno uchopit bez zbytečného otáčení, naklápění,
zdvihání a spouštění;
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* ukládání pracovních pomůcek, obalů, předmětů na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím
nebo surovinami;
* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřekračování hmotnostních limitů, používání pracovních pomůcek;
Kuchyně

* pořezání o skleněné, prasklé nádobí, střepy při mytí a manipulaci;

2

3

1

6

* včasné vyřazení naprasklého a poškozeného nádobí z užívání;
* praskne-li při mytí nádobí v dřezu vypustit vodu, vybrat vhodnými rukavicemi střepy a pak teprve pokračovat v
práci;
* opatření výpusti ve dřezu ochrannou síťkou k zachycení střepů;

Kuchyně

* ohrožení infekčními onemocněními se značnou epidemiologickou
závažností;

2

3

2

12

* dodržování hygienických zásad, technologických postupů včetně skladování a přípravy, dostatečná tepelná
úprava masa, vajec, ryb a výrobků z nich;
* zdravotní způsobilost personálu, plnění oznamovací povinnosti (pozor na bacilonosičství).;
* zejména jde o salmoneózu - infekční bakteriální průjmové onemocnění, které se přenáší prostřednictvím
nedostatečně tepelně zpracovaného masa, vajec, ryb nebo výrobků z nich; ve zvýšené míře se tyto nemoci
vyskytují především v letních měsících; počet tohoto onemocnění v poslední době neustále narůstá;

Kuchyně

* obtěžování osob zápachem, možnost rozmnožení hlodavců;

1

3

2

6

* sklady organických kuchyňských odpadů umísťovat tak, aby byly přístupné zvenku (nejsou-li chlazeny) a denně
je odvážet;

Kuchyně

* úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti,
zpravidla dotykem na nekryté, či jinak nezajištěné živé části el. zařízení
např. při obsluze a činnostech na el. zařízeních v kuchyních a při
obsluze a čistění kuchyňských strojů a strojků;

1

5

3

15

* při čistění dbát na to, aby se do el. motorů, vypínačů, zásuvek apod. částí el. zařízení nedostala voda, zabránit
stříkání vody do el. zařízení;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace, neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem,
nevyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření;
* respektovat bezpečnostní sdělení;
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání
odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj.
pracovník znalý s vyšší kvalifikací);
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší,
aby při vytržení byl přerušen jako poslední;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání a zapínání do zásuvek;
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací
přívody s vidlicemi na obou stranách;
* přesvědčit se před použitím kuchyňského stroje a strojku o jeho řádném stavu;
* preventivní údržba el. zařízení, udržování el. zařízení v bezpečném stavu, nepoužívat poškozená el. zařízení
(poškozená izolace el. přívodů, poškozené vypínače, zásuvky, kryty živých částí apod.), pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad), pravidelné revize ;
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným
dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, před nežádoucím
vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkost do el. zařízení kuchyňských strojů a strojků, zejména při čistění a mytí;

Kuchyňské stroje a zařízení
Kráječe, sekací a řezací strojky, * rozdrcení, pořezání prstů a rukou při obsluze kutru, řezačky, sekacích
kutry
a řezacích strojků (vlčky, kutry);

2

3

3

18

* používání ochranných vík, které lze zvednout jen jsou-li nože zastaveny a jsou opatřeny vypínačem znemožňující
uvedení stroje do chodu, není-li víko uzavřeno (sklopeno);
* dodržován zákaz odklápění víka před úplným zastavením nožů;
* čistění diskového kola až po úplném zastavení stroje a ustavení části stroje do správné polohy (např. řezací
soupravu vyjímat pomocí háčku);
* nakutrovaný materiál vyjímat ze stroje jen za klidu (v přední části stroje, po dobrání materiálu pootočit mísou,
nevybírat zbývající materiál rukou ze spodu krytu stroje - konkrétně viz příslušný návod k používání);
* u kutru s vyprazdňovacím zařízením čistit diskové kolo až po úplném zastavení stroje;
* čistění a údržbu stroje provádět pouze za klidu při zajištění proti spuštění chodu;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu kutru a pod. strojů a strojků;

Kráječe, sekací a řezací strojky, * pořezání rukou, prstů při obsluze nářezových apod. strojků;
kutry

2

2

2

8

* používat posouvací, přítlačné zařízení (přítlačné destičky, držáky apod.) zejména při dořezávání (zbytků a kusů
kratších než cca 12 cm) tak, aby ruce obsluhy nepřišly do styku s nožem;
* dodržování zákazu čistění a údržby strojů za chodu, před zahájením čištění vypnout hlavní vypínač případně
odpojit vidlice pohyblivého přívodu od el. sítě;
* nakrájené salámy, šunku, sýry apod. odebírat vidličkou či kleštěmi,nikoliv rukou;
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* před řezáním salámu, sýru apod. podle potřeby osušit resp. očistit povrch zpracovávaných potravin tak, aby
nebyl kluzký;
* špičky salámu okrajovat ručně;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu nářezových pod. strojků;
Kráječe, sekací a řezací strojky, * pořezání prstů ostrými pracovními částmi kráječe (cibule, salámu
apod.), kostkovače;
kutry

2

1

2

4

* ostré, správně nabroušené řezací desky a nože;
* zbytky krájeného materiálu do kráječe cibule přitlačovat pomocí dřevěného válečku;
* za chodu kráječů a kostkovačů neotvírat kryt a to ani při kontrole stavu materiálu;

Kráječe, sekací a řezací strojky, * pořezání rukou při obsluze řezačky, sekacích a řezacícho strojků
(vlčky, kutry);
kutry

2

3

2

12

* používání ochranných zařízení zabraňujících přístupu rukou na šnekový podavač (úprava násypek, blokovaný
ochranný rám kolem násypky vypínající el. proud při zvednutí, u starších a menších řezaček bez podávacího rámu
musí pracovník používat tlačítka, dřevěnou paličku a pod. pomůcku k přitlačování masa, zeleniny a jiných hmot do
hrdla řezačky;
* při čistění vyjímat řezací soupravu pomocí háčku;
* maso krájet na takové kousky, které se snadno vejdou do vkládacího otvoru řezačky;
* do kráječů cibule přitlačovat zbytky krájeného materiálu pomocí dřevěného válečku apod.;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu mlecích strojů, kráječů, řezaček;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* pád osoby po uklouznutí na mokré a mastné podlaze, podvrtnutí
nohy, zakopnutí;

2

2

2

8

* vhodná povrchová úprava podlah (nekluzná);
* používání pracovní obuvi s protiskluznou podrážkou;
* v případě vytečení a vystříknutí hmoty neprodleně vyčistit podlahu, aby nebyla kluzká;
* včas odstraňovat zbytky jídel a odpadků na podlaze, zejména na povrchu komunikací;
* včas vytírat mastnotu, úkapy na podlaze do sucha, používat vhodné odmašťovací prostředky;
* udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v bezpečném stavu;
* zakrytí šachet, kanálů, prohlubní poklopy nebo mřížkami a to bez výstupků v úrovni okolní podlahy;
* udržování překrytí, mříží a poklopů prohlubní bez deformací;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* zhmožděniny, tržné rány ruky, zachycení a vtažení oděvu rotující částí
stroje hnětače, šlehače, míchače, universálního kuchyňského stroje
(kuchyňský robot) apod.;

2

3

2

12

* používání stroje jen plní-li ochranná zařízení (ochranné víko nebo mříž) svou ochrannou funkci (blokování chodu
při zvednutí víka nebo mříže);
* dodržování zákazu vyjímat připravované těsto nebo jiné pokrmy za chodu stroje;
* zkoušky těsta a jiných surovin připravovaných robotem provádět jen po zastavení stroje;
* přídavné stojky k robotu nasazovat jen před jeho zapnutím;
* u universálních strojů začít pracovat od nejnižších otáček, od nejmenšího záběru stroje, kotlíky nastavovat do
nejnižší polohy;
* doplňování přísad dle receptury jen při zastaveném stroji;
* obsluhovat stroj s upnutými rukávy, bez volně vlajících částí oděvu;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu hnětače, míchače, kuchyňského robotu a pod. strojů a strojků;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* zachycení ruky částmi hnětacího stroje při přidávání přísad;

2

2

2

8

* zkoušet jakost těsta a doplňovat přísady dle technologického postupu jen při zastaveném stroji;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* zachycení ruky rotujícím pracovním nástrojem univerzálního mixéru;

2

3

3

18

* za chodu stroje mít uzavřeny plnící otvory;
* plnění provádět pouze za klidu stroje;
* při použití přípojných strojků na mletí požívat tlačítko k posouvání mleté hmoty;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* zachycení obsluhy odmrštěným předmětem při manipulaci s ním v
plnícím otvoru za chodu univerzálního mixéru;

2

3

2

12

* dodržovat zákaz vsunování předmětů za chodu do plnícího otvoru;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* zachycení a zhmoždění končetiny částmi stroje při náhlém zapnutí při
prováděné opravě univerzálního mixéru;

2

3

3

18

* před zahájením opravy odpojit stroj od sítě;
* spolehlivé zajištění stroje proti zapnutí;
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Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* pád obsluhy v pracovním prostoru, pohmoždění pracovníka po
nárazu na překážky kolem stroje;

1

3

2

6

* před zahájením práce upravit a uklidit pracoviště;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* pád kotle šlehače na osobu, přiražení a zhmoždění nohy
neupevněným kotlem;

2

2

2

8

* před zahájením práce zkontrolovat upevnění a stabilitu kotle;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* zachycení a pohmoždění ruky při styku s rotujícími metlami šlehacího
stroje;

2

2

2

8

* seznámení obsluhy s nebezpečím a s návodem k používání;
* nevkládat ruce ani předměty do nádoby šlehače za chodu stroje;
* dodržovat zákaz čistění stroje za chodu;
* seškrabávání, odebírání šlehané hmoty a zkoumání konzistence provádět jen za klidu stroje;
* posouvat kotlík nahoru a dolů jen za klidu stroje;

Kuchyňské stroje a strojky hnětače, šlehače, univerzální
stroje

* vylétnutí metly - zasažení obsluhy vylétnuvší metlou šlehací stroje;

1

2

2

4

* správné upevnění metly dle návodu k používání;
* stroj uvádět do chodu při nejnižší zařazené rychlosti a tu postupně zvyšovat;

Kuchyňské stroje a strojky loupací stroje, škrabky

* zranění ruky pohybující se pracovní částí pracího a loupací stroje,
škrabky brambor;

2

2

2

8

* za chodu stroje nesahat do loupacího prostoru, nevybírat jeho obsah;
* během chodu stroje nesnímat plnící násypku;

Kuchyňské stroje a strojky lprací a oupací stroj, škrabka
brambor

* úraz elektrickým proudem (prací a loupací stroj, škrabka brambor);

1

5

3

15

* udržování krytí el. zařízení v provedení pro mokré prostředí;
* funkční ochranné vodivé pospojování;

Mikrovlnné trouby

* úraz el. proudem;

1

5

3

15

* spotřebič instalovat dle návodu výrobce (uzemnění, jištění, krytí);
* troubu nevystavovat účinkům kapající nebo stříkající vody;
* za provozu nesnímat vnější kryt trouby;
* spotřebič nezapínat, je-li poškozena síťová šňůra nebo zástrčka;
* síťovou šňůru ani zástrčku neponořovat do vody;
* nenechávat šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu;

Mikrovlnné trouby

*;působení mikrovlnného záření;

2

2

2

8

* nezapínat troubu, jsou-li dvířka otevřena;
* nezasahovat do systému bezpečnostní uzávěry;
* mezi dvířka a čelní stěnu nic nevkládat;
* nenechávat na těsnění usazeniny nečistot nebo čistící přípravky;
* nezapínat troubu, je-li poškozena nebo nejdou-li dvířka správně zavírat;
* seřizování a opravy zajišťovat jen u kvalifikovaných pracovníků servisní firmy;

Mikrovlnné trouby

* poškození trouby explozí potravin v obalech apod.;

2

3

3

18

* v troubě neohřívat utěsněné konzervy, zavařovací sklenice, celá vejce;
* nevkládat do trouby těkavé a korozívní látky - sulfidy, chloridy (páry mohou poškodit kontakty bezpečnostních
uzavíracích spínačů);
* větrací otvory udržovat volné, nepřikrývat ani nezakrývat otvory na spotřebiči; působení mikrovlnného záření;

Mikrovlnné trouby

* požár, popálení osoby;

1

5

3

15

* nepéci potraviny příliš dlouho,
* neponechávat spotřebič v blízkosti horkých předmětů;
* neponechávat v troubě nádobí ani potraviny, neužívat troubu ke skladování;
* dojde-li ke vznícení materiálu uvnitř trouby, ponechat dvířka zavřená, troubu vypnout a vyjmout šňůru ze sítě;

Zařízení pro tepelnou úpravu

* opaření parou nebo horkým obsahem varného kotle;

2

3

2

12

* při provozu sledovat tlak páry na tlakoměru;
* při zvedání víka kotle musí stát pracovník tak, aby ruka ani obličej nebyly zasaženy parou;
* udržování kotle v bezpečném a řádném technickém stavu, zejména:
- zajištění víka v libovolné poloze, funkční koncový doraz,
- vyloučení samovolného sklopení kotle,
- těsnost výpustného kohoutu,
- vyklápění kotlů provádět až po vypnutí el. proudu,
- pravidelné ověřování a udržování funkce výstroje a zařízení varného kotle (pojistného ventilu, parovodního
duplikátoru (vyvíječ páry), manovakuometru, tlakoměru, stavoznaku, zkušebního kohoutu, signalizaci apod.);
* ucpaný výpustný kohout pročisťovat vhodnou pomůckou, aby nedošlo k opaření;
* udržovat a kontrolovat stav výpustného kohoutu a těsnění v místě připojení výpustného ventilu s kotlem;

Zařízení pro tepelnou úpravu

* opaření, popálení horkým olejem (elektrické smažiče, fritézy, smažící
pánve);

2

3

3

18

* nezapínat smažiče bez naplnění olejem;
* udržování zřetelných a čitelných značek udávajících nejvyšší a nejnižší hladinu náplně tuku;
* nádrže smažičů plnit smažícím olejem jen po značku udávající max. hladinu;
* při používání elektrických smažičů udržovat hladinu tuku a jeho teplotu ve stanoveném rozmezí (zpravidla max.
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2000 °C);
* funkční termostat;
* při vkládání potravin do horkého tuku používat koše, popř. jiné vhodné pomůcky;
* dodržovat stanovené pracovní postupy;
* při rozehřívání tuku přikrýt nádobu víkem;
* dno nádrže opatřeno otvorem s uzávěrem umožňujícím vypouštění tuku z nádrže;
* nevypouštět vroucí olej, ani jej nepřelévat nebo nabírat naběračkou a přenášet, vyčkat jeho vychladnutí;
* používat vhodné OOPP;
* čistit až po vychladnutí a po vypnutí el. proudu;
Zařízení pro tepelnou úpravu

* pád nádoby na pečení v elektrické pečící troubě na osobu;
* popálení, opaření při kontaktu s horkým povrchem;

2

3

3

18

* nepřetěžovat dvířka trouby;
* dvířka trouby, které se otevírají směrem dolů musí být po otevření ve stejné rovině se dnem trouby;
* používat stejně široké nádoby na pečení, aby při jejich vytahování nedocházelo k jejich zaklínění v troubě;
* prověřovat stav vodítek v troubě a dvířek trouby;
* pečící trouby umístěné nad sebou musí mít dvířka zabezpečená proti samovolnému otevření;

Zařízení pro tepelnou úpravu

* opaření obličeje, krku při obsluze elektrické pečící trouby;

2

3

3

18

* při vyjímání a vkládání surovin k pečení nestát v přímém dosahu horkých výparů;
* zvýšenou pozornost věnovat manipulaci s velkými a horkými plechy, pekáči apod.;

Zařízení pro tepelnou úpravu

* popálení rukou o horký povrch plechu při manipulaci s plechy
elektrické pečící trouby;

2

2

2

8

* používat vhodné rukavice chránící proti popálení rukou;

Zařízení pro tepelnou úpravu

* pád obsluhy na kluzké podlaze;

2

3

2

12

* zabránit úkapům oleje;
* včas čistit podlahu od nakapaného oleje;

Mytí a sušení nádobí

* pořezání o skleněné, prasklé nádobí, střepy při mytí a manipulaci;

2

2

2

8

* včasné vyřazení naprasklého a poškozeného nádobí z užívání;
* praskne-li při mytí v dřezu nádobí vypustit vodu, vybrat vhodnými rukavicemi střepy a rozbité části nádobí a pak
teprve pokračovat v práci;
* opatření výpusti ve dřezu ochrannou síťkou k zachycení střepů;
* mytí skleněných předmětů a příborů provádět se zvýšenou pozorností;
* bodné a řezné nástroje nevkládat společně do umývací lázně, umývat je odděleně;

Stroje na mytí a sušení nádobí * přiražení prstů, zranění ruky částmi stroje na mytí a sušení nádobí;

2

2

2

8

* zvedací kryty a dvířka správně zajišťovat v horní koncové poloze;
* u myčky s nepřetržitým chodem na koncovém dopravníku (na výstupu) funkční blokovací zařízení, které zastaví
pohyb dopravníku, jestliže není zajištěn včasný odběr nádoby;
* myčky s krokovým chodem musí mít blokovací zařízení, které zastaví chod stroje při zvednutí krytu o 50 mm;
* fungující prvky nouzového vypínání stroje (vypínací prvky nouzového vypínání musí umožnit vynutí chodu stroje
ze všech stanovišť obsluhy);
* funkční blokování zastavující pohyb dopravníku není-li zajištěn včasný odběr nádobí (u strojů s nepřetržitým
chodem);
* další opatření stanoví návod k používání dodaný výrobcem;

Chladící zařízení

* podchlazení a omrzliny při delším pobytu v chladném prostředí, při
styku nechráněné části těla s chladivem;

1

2

2

4

* technická opatření umožňující, aby osoby pracující se studenými povrchy v chlazených místnostech měly
kdykoliv možnost tuto místnost opustit;
* kontrola chlazené místnosti určeným pracovníkem (osobně se musí před odchodem z pracoviště přesvědčit zda
není nikdo v chladicí místnosti);

Chladící zařízení

* zasažení pokožky, sliznice, očí chladivem;

1

2

2

4

* odborně a správně prováděná údržba dle provozních předpisů;
* používání OOPP, zejména k ochraně očí;

Chladící zařízení

* infekční onemocnění;

2

2

2

8

* vnitřek chladících zařízení na ukládání potravin čištit nejméně jednou týdně;
* chladicí a mrazicí zařízení s dostatečnou kapacitou pro oddělené uchovávání potravin a pokrmů včetně
rozpracovaných pokrmů, zchlazených a zmrazených pokrmů;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* uklouznutí, zakopnutí, pád pracovníka na neupraveném terénu;

Údržba zeleně, odstraňování křovin a buřiny
3

2

2

12
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* zvýšená opatrnost;
* vhodné OOPP (pracovní obuv);
* volba optimálního místa pro uložení materiálu, tak aby se pokud možno omezila chůze a přenášení materiálu;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* píchnutí, poškrábání křovinami, hustým podrostem

3

1

2

6

* vhodné OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv) dle charakteru ohrožení a místních podmínek;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* prochlazení organismu v důsledku současného působení vlhka a
chladu;

3

2

2

12

* vhodné OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv) dle charakteru ohrožení a místních podmínek;
* náhradní oblečení a obuv,
* zajištění možnosti ohřátí a odpočinku;
* zajištění přísunu teplých tekutin;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* expozice slunečním zářením, úžeh, kožní onemocnění na místech
vystavených slunečnímu záření

3

2

2

12

* vhodné OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv) dle charakteru ohrožení a místních podmínek;
* dodržování pitného režimu;
* ochrana těla před přímým slunečním zařízením (nepracovat s obnaženým tělem, neopalovat se zejména v
poledních hodinách), ochranné krémy, sluneční brýle;
* bezpečnostní přestávky, vyloučení přetěžování;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* přehřátí, dehydratace, současný účinek vysokých teplot (horka) a
fyzické námahy (zatížení)

2

2

2

8

* vhodné OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv) dle charakteru ohrožení a místních podmínek;
* dodržování pitného režimu;
* ochrana těla před přímým slunečním zařízením (nepracovat s obnaženým tělem, neopalovat se zejména v
poledních hodinách), ochranné krémy, sluneční brýle;
* bezpečnostní přestávky, vyloučení přetěžování;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* nákaza přenosná na člověka, zejména nákazy přenosné hmyzem
(klíšťata, bodavý hmyz) infekční zánět mozku a lymská borelióza

2

3

3

18

* vhodné OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv) dle charakteru ohrožení a místních podmínek;
* prohlídka těla a případné neprodlené vytažení hmyzu správným způsobem;
* prostředky k odstranění klíšťat a desinfekci vpichu po klíštěti, léčiva;
* zdravotnická prevence, očkování proti onemocnění dle doporučení KHS;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* bodnutí, štípnutí bodavým jedovatým hmyzem (včely, vosy, sršni);
* akutní nebezpečí šoku jako reakce na včelí jed, nebezpečí je
zvýrazněné spolupůsobením fyzické námahy, únavy a povětrnostních
vlivů;

2

2

2

8

* použití účinných repelentů;
* vhodné OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv) dle charakteru ohrožení a místních podmínek;
* na pracovišti k dispozici prostředky k desinfekci vpichu a léčiva zabraňující šoku při pobodání a jejich použití dle
návodu;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* pořezání, píchnutí při práci, transportu a přecházení s nářadím a
nástroji s ostrými hranami, břity a špicemi;
* pořezání při ožíhání a výseku plevelných dřevin kosami a srpy;

2

3

2

12

* pozornost při práci, volba vhodného pracovního postupu, použití vhodného nářadí a pomůcek;
* ochrana ostří nářadí při jeho přenášení, převážení a ukládání;
* ostření nářadí bezpečným k tomu určeným brouskem, při ostření v terénu k tomu použít vhodné místo, kde lze
při broušení stát nebo sedět;
* vyloučení přítomnosti jiných osob (i souběžně pracujících spolupracovníků) v dosahu kosy - ohrožený prostor
pro kosu je kruh jehož středem je pracovník s kosou o poloměru 3 m;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* říznutí, hluboké sečné rány prstů ruky při práci se srpem (při přetnutí
tepny i možnost vykrvácení)

2

2

2

8

* správné používání nářadí - při práci se srpem záběr jen přiměřeně velkého chomáče trávy;
* ochrana levé ruky silnější rukavicí;
* při sekání neopírat levou ruku o zem;
* vyloučení přítomnosti jiných osob (i souběžně pracujících spolupracovníků) v dosahu srpu - ohrožený je prostor
ve vzdálenosti 2 m od pracovníka se srpem všemi směry;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* zranění úderem a pádem nářadí působícího kinetickou energií
(motyky, krumpáče, kladiva, palice)

3

2

2

12

* správné použití nářadí;
* správný postoj při práci a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi pracovníky;
* vyloučení přítomnosti v prostoru ohroženém ruční prací s motykou, ohrožený prostor je vzdálenost 5 m od
pracovníka ve směru jeho pracovního postupu;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* píchnutí, poškrábání biologickým rostlinným materiálem s ostrými
jehlicemi, trny a zašpičatělé zbytky rostlin po oseknutí;

3

1

2

6

* používání OOPP (pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice);

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* pád osob v terénu při přenášení nářadí a pohybu osob

3

2

2

12

* používání OOPP (vhodná pracovní obuv);
* zvýšená opatrnost při chůzi a přenášení nářadí;
* správný způsob přenášení nářadí;

Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* působení chemických směsí vyvolávajících nežádoucí reakce osob při
kontaktu s nimi (kožní onemocnění, poruchy trávicího ústrojí, výrazně
obtěžující účinky);

2

2

2

8

* ověřená zdravotní způsobilost pracovníků;
* výběr pracovníků;
* nepřidělování práce s nebezpečnými látkami osobám u kterých byla zjištěna přecitlivělost na látky obsažené v
hnojivech nebo které trpí jakoukoliv alergií;
* používání vhodných OOPP dle druhu používané látky;
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* dodržování zásad osobní hygieny;
* dodržování doporučeného způsobu zacházení a ochrany proti účinkům nebezpečných látek při aplikaci hnojiv a
prostředků k ochraně kultur dle pokynů výrobce a bezpečnostních listů;
* ošetření i drobných poranění;
Údržba zeleně, odstraňování
křovin a buřiny

* pracovními postupy a technologií vynucená nepřirozená poloha těla
při práci a jednostranná zátěž (práce v předklonu, přetěžování
pravé/levé ruky apod. ; s možnými fyziologickými změnami na
kloubech, vazech a svalech provázené subjektivními nezřídka trvalými)

2

2

2

8

* výběr zdravotně způsobilých zaměstnanců;
* volba vhodného pracovního postupu;
* použití vhodného nářadí a pracovních pomůcek;
* zdravotnická prevence; rehabilitace, rekondiční cvičení a pobyty, hodnocení zdravotního stavu;
* střídání režimu práce a odpočinku;
* dodržování bezpečnostních přestávek;

Křovinořezy

* pád obsluhy křovinořezu při chůzi a pohybu na nerovném a sklonitém
ošetřovaném terénu;

2

3

3

18

* prohlídka ošetřované plochy, pokud možno odstranění nebezpečných překážek, případně jejich označení;
* dodržovat zákaz pracovat s křovinořezem za deště, na kluzkém terénu a při nedostatečném osvětlení;
* při kácení pokud možno volit takový postup, aby nebylo nutno překračovat pokácené stromky;
* používat obuv s protiskluznou podešví chránící holeň;

Křovinořezy

* pořezání nechráněnou pracovní částí tj. rotujícím pracovním
nástrojem (pilovým kotoučem apod.);

2

3

3

18

* seřízení ochranného krytu, kontroly kotouče, čistění, např. odstraňování namotaného porostu apod. provádět
jen za vypnutého stavu;
* při povolování a utahování šroubu pilového kotouče používat blokovací zařízení nebo zatlačit zuby kotouče do
pařezu nebo kmenu, používat ochranné rukavice;
* křovinořez přepravovat s namontovaným transportním krytem nástroje nebo řezný nástroj demontovat;

Křovinořezy

* zasažení obsluhy nebo jiné osoby tzv. bočním vrhem - odmrštěným
kamenem a jiným předmětem odraženým rotujícím nástrojem;

2

3

2

12

* vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru i při startování křovinořezu;
* vyloučení cizích osob z ohroženého prostoru (zpravidla kruhová plocha o poloměru 5 - 15 m nebo o poloměru
dvojnásobné výšky podřezávaného stromu při kácení - stanoví výrobce v návodu;
* funkční a správně osazený kryt nástroje, použití ochranného kombinovaného krytu (např. systém Saftor);
* správné seřízení spojky a volnoběhu je-li jimi křovinořez vybaven;
* při startování volný řezný nástroj (nesmí dotýkat žádných předmětů, překážek, terénu apod.);
* používání OOPP k ochraně zraku popř. i celého obličeje;
* seznámení obsluhy z návodem k obsluze;
* před zahájením práce zkontrolovat terén a podle možností odstranit nežádoucí předměty (skleněné láhve,
kameny, kovové a jiné předměty které by mohly být zdrojem poškození křovinořezu a zdrojem úrazu;

Křovinořezy

* zasažení obsluhy nebo osoby v blízkosti křovinořezu odmrštěným
odlomeným zubem nebo jinou částí nástroje;

2

3

3

18

* použití vhodného žacího a řezacího nástroje (vyžínací hlava, řezací hlava, kovový rotační nůž, pracovní orgán z
plastu, pilový kotouč);
* kontrola stavu nástroje v průběhu pracovní činnosti;
* vyloučení používání nástroje narušeného prasklinami, kotouče deformovaného, s odlomeným některým zubem
či zvýšenou házivostí nástroje vlivem jeho deformace a zvětšení jeho stranové úchylky nad povolenou mez;
* zabránění nežádoucího kontaktu řezného nástroje s pevnými překážkami (kameny, zdí, pařezy, kmeny stromů);

Křovinořezy

* bolesti paží, ramen popř. zad, zvýšená únava;

2

2

2

8

* s křovinořezem pracovat pouze v zavěšené poloze na závěsném zařízení;
* správné nastavení nosných popruhů dle postavy a tělesných rozměrů obsluhy křovinořezu zajišťující
stejnoměrné zatížení na obě ramena; směr tahu má přecházet uprostřed mezi ramenními popruhy, rovnoměrné
rozložení hmotnosti stroje;
* správný postoj obsluhy při práci s křovinořezem; (např. při vyžínávání trávy travním kotoučem se křoviny
vyřezávají kývavým pohybem do stran, přičemž pohyb zprava doleva je vyřezávací a pohybem zleva doprava se
vracíme k novému záběru);
* při práci držet křovinořez v obou rukou a stát pevně s mírným rozkročením;
* vhodné oblečení obsluhy, OOPP k ochraně zraku;
* seznámení obsluhy z návodem k obsluze;

Křovinořezy

* popálení při vznícení benzínu;

2

3

2

12

* možnost rychlého uvolnění upevněného křovinořezu v případě vzplanutí benzínu;
* funkční bezpečnostní spona (pojistka), její správné umístění - uprostřed hrudníku;
* plnění paliva neprovádět v blízkosti otevřeného ohně, nekouřit;

Křovinořezy
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* zabránit úniku paliva;
Křovinořezy

* vibrace na ruce a trup obsluhy (způsobené činností motoru
křovinořezu a narážením nástroje na dřeviny);

Křovinořezy

* hlučnost;

4

2

3

24

* používání ostrých nástrojů (pilových kotoučů, trojúhelníkových nožů apod.) a vhodných typů ozubení dle
pokynů výrobce;
* dodržování max. úhrnné doby práce s křovinořezem za směnu a pravidelné přerušování práce s křovinořezem bezpečnostními přestávky;
* vhodné oblečení, aby nedošlo k podchlazení obsluhy;
* možnost ohřátí během práce a osušení oděvu, rukavic, obuvi apod.;
* vyloučení práce s křovinořezem se zvýšenou házivostí nástroje;
* řádný technický stav nářadí zejména silenbloků oddělující motor od hřídelové roury, pružin, obložení rukojetí;
* použití speciálních antivibračních rukavic;
* zdravotní způsobilost ověřená lékařskou prohlídkou;
* seznámení obsluhy s návodem k obsluze;

3

2

2

12

* používání OOPP k ochraně sluchu (mušlové chrániče);

Travní sekačky pojízdné ručně vedené
Travní sekačky pojízdné ručně * úder, zasažení osoby v okolí sekačky odlétnutým a odmrštěným
vedené
předmětem od rotujících pracovních nástrojů a nožů;

2

3

3

18

* prohlídka sečené plochy před zahájením práce a odstranění nežádoucích předmětů kamenů, cihel, skla, větví,
drátů, apod.), které by mohly být vymrštěny rotujícím nástrojem nebo překážet při výkonu práce; (krtiny, pařezy
apod.);
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném okruhu sekačky (dle typu sekačky zpravidla 10 až 20 m);
* nepoužívat poškozené a nadměrně opotřebované nože a řezací jednotku;
* seznámení obsluhy s návodem k používání;

Travní sekačky pojízdné ručně * pořezání obsluhy rotujícím nástrojem, popř. useknutí prstů rotujícími
vedené
noži;
* pořezání, sečné rány na nohou způsobené rotujícím nástrojem;

2

3

3

18

* dodržování zákazu provádění čistění, údržby za chodu sekačky, překlápění a nadzvedávání sekačky za chodu;
* dodržování zákazu vsunovat a přibližovat ruce nebo nohy do prostoru k rotujícímu noži;
* při sekání mít nasazený sběrací koš, ochranný kryt ve správné funkční poloze;
* seznámení obsluhy s návodem k obsluze;
* funkční ochranné kryty ve spodní části sekačky;
* vhodné ustrojení obsluhy (pevná pracovní obuv, kalhoty s dlouhými nohavicemi);

Travní sekačky pojízdné ručně * zasažení el. proudem při provozu elektrických sekaček;
vedené

2

5

4

40

* zabránění poškození přívodního el. kabelu rotujícími nástroji sekačky vedením kabelu za sekačkou;
* kontrola neporušenosti el. kabelu a nezávadnosti el. instalace;
* správný postup při sekání a seznámení obsluhy s návodem k používání;
* nepracovat se sekačkou za deště;

Travní sekačky pojízdné ručně * požár, vznícení benzínových par;
vedené
* popálení obsluhy;

2

4

3

24

* nesnímat uzávěr palivové nádrže ani nedoplňovat benzín do nádrže při běžícím motoru sekačky, je-li motor
horký a v blízkosti otevřeného ohně;
* při doplňování paliva nekouřit;
* dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva;
* po doplnění benzinu nádržku uzavřít spolehlivě víkem;

Travní sekačky pojízdné ručně * působení vibrací na paže a ruce obsluhy u vedených sekaček;
vedené

3

2

2

12

* dodržování maximální přípustné celkové nepřetržité doby práce se sekačkou za směnu;
* dodržování pravidelných bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k používání;
* udržování řádného technického stavu sekačky (vyvážený nástroj, nepoškozené rukojeti atd.);
* nepoužívat poškozené, deformované a nadměrně opotřebované nože a šrouby pro správné vyvážení apod.

Ruční nářadí

* vyklouznutí nářadí z ruky;
* poranění kloubů ruky úderem o rohy nebo hrany předmětu;

2

2

2

8

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

Ruční nářadí

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

2

2

2

8

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

Ruční nářadí
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Ruční nářadí

* stísněné prostory - odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s nářadím
ve stísněných prostorách, při opravách, údržbě;

2

2

2

8

* zajištění dostatku místa pro pracovníka včetně možnosti upnutí dlouhého materiálu do svěráku;
* úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s nářadím ve fyziologicky vhodných polohách tak,
aby pracovník nemusel pracovat nářadím např. nad hlavou;

Ruční nářadí

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

2

2

2

8

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

Ruční nářadí

* zasažení osoby uvolněným nástrojem;

2

3

2

12

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

Ruční nářadí

* nedostatečné osvětlení, snížení zrakového vnímání;
* větší pravděpodobnost chyb pracovníků při práci s ručním nářadím,
zvýšená možnost úrazu;

2

2

2

8

* zajištění dobrého osvětlení, bez oslnění;

Kladiva, palice, bicí nářadí

* zasažení pracovníka kladivem, hlavicí apod. uvolněným z násady;

2

3

2

12

* správné zaklínování kladiva;
* násady kladiv musí odpovídat svými rozměry velikosti kladiva;
* průběh dřevních vláken nesmí v podélném směru vybíhat po celé délce z násady;
* násada kladiva z tvrdého vyschlého, pružného dřeva, odolného proti mechanickým vlivům a rozštěpování (akát,
jasan, bříza, buk);
* nepracovat s kladivem s uvolněnou násadou;
* vhodně zkosenou násadu vložit do oka kladiva a zaklínovat speciálním ocelovým klínem;
* vylézá-li klín z násady znovu jej zatlouci, vypadává-li a je volný, musí se včas vyměnit;
* při dlouhodobějším sekání a v málo přístupných místech používat kožené rukavice nebo chránič hřbetu ruky,
nasazený na sekáč;
* nesekat sekáčem najednou příliš do hloubky;

Kladiva, palice, bicí nářadí

* zasažení kladivem;

3

2

2

12

* správný způsob práce; soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky;
* výběr vhodného druhu kladiva;
* očima sledovat ostří nářadí, např. sekáče, a ne místo dopadu kladiva;
* nepracovat s poškozeným kladivem;

Kladiva, palice, bicí nářadí

* vyklouznutí kladiva z ruky;

2

2

2

8

* násady kladiv být suché a hladké;
* volba délky násady podle hmotnosti kladiva a druhu práce, pro niž je určeno (např. pro kladivo o váze 600 g je
délka násady cca 335 mm);
* při používání kladivo uchopit u konce násady (kladivo při práci držet v pravé ruce, cca 15-30 mm od konce
násady);

Kladiva, palice, bicí nářadí

* vniknutí úlomků (z otřepů kladiva) do očí;

2

3

2

12

* nepoužívat kladiva s roztřepenými, opotřebovanými nebo zrýhovanými bicími ploskami,
* otřepy, které se na kladivu vytvořily obrousit;
* provádět kontrolu kladiv;

Kladiva, palice, bicí nářadí

* odražení kladiva stranou, sklouzávání kladiva z předmětu,
zachycování o kladivo;

2

2

2

8

* volit správný druh a správnou velikost kladiva pro určitou práci;
* správný způsob práce, údery kladiva pravidelné a účelné;
* násadu svírat pevně, zejména v okamžiku úderu;
* úder nemá být pádnější, než je zapotřebí;
* dovoluje-li to charakter práce, má se tlouci celou ploskou kladiva, která nemá být zaoblena;
* plochu kladiva udržovat v čistotě - bez nánosu lepidla, mastnoty;

Kladiva, palice, bicí nářadí

* povrchové poranění dlaně, tvoření puchýřů a oděrek;

2

2

2

8

* průřez násady oválný, povrch hladce vyleštěný;
* volný konec násady má být o něco silnější (pak lépe ,,sedí" v ruce při úderu);
* nepoužívat kladivo s naštípnutou násadou;
* koncem násady netlouci (násada se rozštěpí);

Šroubováky

* nebezpečí spojená s překračováním namáhání na krut;
* ohnutí nebo zlomení šroubováku;
* pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty;

2

2

2

8

* volba vhodného druhu a velikosti šroubováku;
* nepoužívat poškozený šroubovák;
* netlouci do rukojeti šroubováku kladivem a nepoužívat ho místo dláta nebo sekáče;
* nepoužívat šroubováku jako páčidla;
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* nepracovat se šroubovákem za pomoci kleští, klíče, kladiva (šroubovák se může zlomit a poškodit šroub), v
nezbytných případech možno použít klíče ale jen u masivních šroubováků se čtvercovým dříkem;
* při velkém namáhání na krut používat šroubovák s hranatým dříkem;
Šroubováky

* neudržení ostří šroubováku v drážce šroubu;
* nechtěné vysunutí šroubováku ze zářezu šroubu;
* píchnutí, bodnutí šroubovákem při jeho sklouznutí;

2

2

2

8

* pro danou práci používat šroubováku správné velikosti (podle velikosti šroubu a drážky v jeho hlavě);
* vylomené nebo zdeformované ostří šroubováku odborně přebrousit, zakalit a popustit (je-li dřík šroubováku
jednou ohnut, je obvykle obtížné jej znovu dokonale vyrovnat);
* boky ostří správně nabroušeného šroubováku rovnoběžné;
* ostří šroubováku zbrušovat do plochého klínu (ne do ostří, jinak snadno z drážky šroubu vyjede a poškodí ji);

Šroubováky

* kontakt ostří šroubováku s dlaní při vynaloženém úsilí;

2

2

2

8

* nepoužívat šroubovák s otřepenou nebo jinak porušenou rukojetí;
* upevnění rukojeti v ose dříku;
* jedinou silou, působící na šroubovák, má být tlak ruky na držadlo;
* při šroubování nedržet malé předměty v ruce, ale upnout je do svěrek nebo do svěráků;
* nikdy nešroubovat předměty v ruce proti dlani;
* šroubovákem nenahrazovat sekáč (úder na rukojeť obvykle znamená její roztržení, prasknutí a zničení, ostří se
odštípne, vylomí nebo otupí);

Šroubováky

* snížení a ztráta stability předmětů, do nichž se šroubovákem šroubují
nebo z nichž se vyšroubovávají šrouby (zvrácení malého předmětu);

2

2

2

8

* předměty, zejména malé dobře upevnit (např. ve svěráku);

Šroubováky

* úraz el. proudem

1

5

3

15

* při elektrotechnických pracích používat šroubováků s izolačními rukojeťmi;

Klíce na matice a šrouby

* vyklouznutí klíče při vysmeknutí čelisti z matice;
* naražení ruky o okolní předměty;

2

2

2

8

* používat vhodný druh a správnou, vhodnou velikost klíče (otevřené oboustranné nebo jednostranné klíče,
zavřené klíče na šestihrany a čtyřhrany, klíče očkové vyhnuté, nástrčné a trubkové klíče, posuvné a šroubové
klíče, klíče pro speciální případy použití);
* otvory a čelisti klíčů rovnoběžné, bez vymačkaných, vyštípnutých hlav;
* pevné nasazení klíče na matici, která se utahuje;
* na klíče netlouci, ani jich nepoužívat k jiným účelům než jsou určeny;
* nepoužívat vymačkané, nadměrně opotřebené klíče (čelisti);
* občas promáznout kloub a šroub stavitelných a šroubových klíčů;
* pokud možno omezit práci se zamaštěnýma rukama;
* při práci s klíčem nepoužívat prodlužujících ramen, nezvětšovat pákový účinek klíče nastavováním trubkou nebo
údery kladivem (poškozují se závity šroubů nebo matic);

Klíce na matice a šrouby

* odření kloubů ruky;
* pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty;

2

2

2

8

* klíčem přitahujeme směrem k sobě, nebezpečné je odtlačovat maticové klíče (nelze-li jinak pracovat s klíčem,
tlačíme na klíč plochou dlaně otevřené ruky);
* nástrčné, trubkové a očkové klíče jsou bezpečnější než klíče otevřené, zejména v méně přístupných místech;
* na zrezivělé nebo zapečené šrouby nejdříve nakapeme petrolej, popř. jinou vhodnou kapalinu, nejdou-li ani po
několika hodinách povolit, nezbývá nic jiného, než hlavu šroubu nebo matici odseknout a šroub event. odvrtat;

Klíce na matice a šrouby

* vyklouznutí stavitelného klíče;

2

2

2

8

* při použití stavitelných klíčů, dbát aby byly namáhány vždy jen na pevné straně rukojeti a stavěcí šroub
přitáhnout tak, aby čelisti klíče těsně přiléhaly na protilehlé plochy matice;

Kleště

* poranění kloubů ruky úderem o rohy a hrany předmětu;
* pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty;

2

2

2

8

* kleště nepoužívat k účelům, k jakým nejsou určeny;
* používat vhodného druhu kleští dle určení a způsobu použití (k přidržování, ohýbání, štípání apod.);
* nepoužívat kleště k povolování nebo utahování matic a šroubů ani k zatloukání hřebíků;
* nepoužívat kleště na kalené ocelové plochy;
* občas naolejovat spojovací čep;

Kleště

* vyklouznutí kleští z rukou;

2

2

2

8

* kleště držet na konci rukojeti;
* rukojeti kleští udržovat nezamaštěné;

Kleště

* úraz elektrickým proudem;

1

5

3

15

* používat kleští s izolačními návleky na rukojetích vyznačených značkou ESČ;

Kleště

* vymrštění částice stříhaného materiálu, vyštípnutí břitů kleští;

2

2

2

8

* použít vhodný typ kleští s ohledem na pevnost štípaného materiálu;

Kleště

* sevření, přiskřípnutí dlaně ruky;

2

2

2

8

* nepoužívat kleští starší výroby, u nichž minimální mezera mezi rukojeťmi v zadní části není 10 až 15 mm;

Nože

* pořezání, píchnutí nožem;

2

3

2

12

* pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka;
* nenosit otevřené nože v kapse;
* nože ukládat na bezpečné místo;

Nůžky na plech, zahradnické
nůžky

* střihnutí ruky, zranění noži nožek;
* skřípnutí dlaně mezi rukojeti;

2

2

2

8

* správné držení nůžek;
* nepřidržovat stříhaný předmět přiliž blízko střihu, nepřipustit držení materiálu druhou osobou;
* dobrý technický stav nůžek, dodržovat správnou vůli mezi břity nůžek;
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* pracovat s nůžkami, které mají nepoškozené ostří;
* čelisti nůžek nemít být příliš uvolněné, aby "nežvýkaly" materiál;
Nůžky na plech, zahradnické
nůžky

* pořezání ruky o ostrou hranu tabule plechu a otřepy materiálu;

3

2

2

12

* správné pracovní postupy, pozornost;
* při manipulaci s většími tabulemi plechů používat chrániče rukou nebo vhodné manipulační pomůcky;
* při práci používat ochranné rukavice;

Nůžky na plech, zahradnické
nůžky

* nebezpečí vyplývající z nesprávného způsobu střihání kovů;

2

2

2

8

* nůžky při práci držet tak, aby nezakrývaly orýsování;
* nedostřihovat do konce;
* neotvírat nože více než 15°;
* při střihu nůžky včas přesunovat dále;

Sekery

* sečné rány, useknutí prstů při práci se sekerou;

2

3

2

12

* praxe, zručnost, soustředěnost, zvýšená pozornost;
* dostatečné a správné naostření sekery;
* topůrko do sekery řádně a spolehlivě nasazeno a zajištěno proti uvolnění;
* na sekeru netlouci kladivem nebo další sekerou;
* při sekání zajistit dostatek volného pracovního prostoru;
* vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru;
* při přerušeném nebo skončeném sekání je nutno sekeru zajistit proti pádu;

Mechanizované nářadí elektrické

* zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s
vrtačkami, bouracími kladivy, sekáči apod. (elektrickými i
pneumatickými);
* zranění očí a obličeje odletujícími částmi při opracovávaní různých
materiálů elektrickými bruskami, vrtačkami, sekáči apod.;
(nejzávažnější je ohrožení očí odlétnutými úlomky, třískami, drobnými
částicemi broušeného a řezaného materiálu a zejména brousícího resp.
řezacího kotouče u brusek);

3

3

3

27

* při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo
betonu) používat ochranné brýle nebo obličejové štíty;
* používání brýlí, popř. i obličejových štítů k ochraně očí, popř. obličeje před odlétnutými úlomky, třískami,
drobnými částicemi broušeného (řezaného) materiálu a brousícího resp. řezacího kotouče zejména u brusek a
kotoučových pil u ostatních nářadí dle míry ohrožení;

Mechanizované nářadí elektrické

* vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě
"zakousnutí" (zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku, při držení obrobku v
rukou;

3

2

3

18

* obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či
nikoliv a ihned nářadí pustit;
* vypínač nářadí udržovat v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka;
* soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení;
* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků);
* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny a s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho,
nepůsobit nadměrnou silou;
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě;

Mechanizované nářadí elektrické

* vyklouznutí, vypadnutí mechanizovaného nářadí z ruky, sjetí a
smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí, zejména rukou a přední části
těla (pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje (vrtáku),
vypadnutí nástroje;

3

3

3

27

* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho,
nepracovat s nadměrnou silou;
* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou);
* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to řádným utažením ve všech třech polohách;
* nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;
* vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat vrtačky přiměřeně velké s řádně
upevněným držadlem;

Mechanizované nářadí elektrické

* namotání oděvu resp. jeho volných částí nebo vlasů, rukavic na
rotující nástroj (nejčastěji vrták u vrtaček a rotující upínací součásti
brousících, leštících, hladících kotoučů apod. nářadí s rotujícími
nástroji);
* namotání, navinutí rukavice při kontaktu ruky s rotující míchací vrtulí
nasazenou na el. vrtačku;

3

3

3

27

* vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;
* nepracovat v rukavicích;
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod., (nebezpečné je držet nářadí, zejména
vrtačky při práci v rukavicích);
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu;
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad;

Mechanizované nářadí elektrické

* zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti
pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci
(zlomení, roztržení apod. poškození nástroje),

2

3

3

18

* správné osazení a upevněné nástroje;
* použití vhodného nástroje;
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování nářadí;
* funkční ochranné zařízení;

Mechanizované nářadí -

* ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest,

2

2

2

8

* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat ochrannou masku (respirátor);

Elektrické ruční nářadí
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elektrické

plicní onemocnění;
* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene a
stavebních materiálů a výrobků (zvlášť nebezpečný křemičitý
(silikonový) prach přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.),
kameniny, betonu, teraca apod.);

* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;

Mechanizované nářadí elektrické

* vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození
kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů; tyto poškození
zdraví se projevují degenerativními změnami, které vznikají přímým
mechanickým účinkem rázů; traumatická vibrační vazoneuróza při
dlouhodobější práci s některými druhy nářadí, zejména
pneumatickými;

3

2

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

Mechanizované nářadí elektrické

* úraz obsluhy elektrickým proudem

2

5

3

30

* opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě;
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití
v mokru nebo na kovových konstrukcích;
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s
nářadím (v případě závad předat nářadí nebo jeho součásti k opravě);
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout;
* nepoužívat nářadí s poškozeným el. přívodem;
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky;
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř.
jinému poškození, el. kabel nenamáhat tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím;
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;

Elektrické brusky

* vyklouznutí, vypadnutí brusky z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a
zranění obsluhy nářadí;
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* používat brusku jen pro práce a účely, pro které jsou určeny;
* s nářadím pracovat s citem, nepřetěžovat ho, nepoužívat nadměrnou sílu;
* používat brusky s řádně upevněným držadlem;
* rukojeti chránit před olejem a mastnotou;

Elektrické brusky

* navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na
rotující nástroj (rotující upínací součásti brousících, leštících, hladících
kotoučů);
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* vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, nepracovat v rukavicích;
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.;
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;
* dodržování zákazu zastavovat rukou rotující vřeteno;
* dodržování zákazu rukou odstraňovat odpad;
* seřizování, čistění, mazání a opravy provádět jen je-li nářadí v klidu;

Elektrické brusky

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění
apod.);
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* zajištění pevného, stabilního postavení pracovníka při práci s bruskou;
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích;
* s bruskami pokud možno nepracovat na žebříku;

Elektrické brusky

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

- 20/35 -

Elektrické brusky

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

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

Elektrické brusky

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

Elektrické brusky

* ohrožení zraku při orovnávání brousícího kotouče;

2

4

3

24

* orovnávání brousících kotoučů je dovoleno jen nástroji k tomu určenými (např. kladkové orovnávače, brousící
orovnávací nástroje, diamantové orovnávače apod.);
* při orovnávání používat OOPP k ochraně zraku;
* kromě orovnávání nezvyšovat řezivost brousícího kotouče jiným způsobem, např. nasekáváním nebo
osekáváním kotouče;

Elektrické brusky

* ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest,
plicní onemocnění;
* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene a
stavebních materiálů a výrobků (zvlášť nebezpečný křemičitý
(silikonový);
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* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat ochrannou masku (respirátor) zejména při
vzniku prachu při broušení a řezání přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.), kameniny, betonu, teraca);
* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;
* bruskou nebrousit ani neřezat azbestové materiály;

Elektrické brusky

* vznik požáru;

2

5

3

30

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

Elektrické brusky

* působení hlučnosti na sluch;
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* vzniká-li při broušení nadměrná hlučnost musí pracovník používat vhodné OOPP k ochraně sluchu;

Elektrické brusky

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

Elektrické brusky

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

* ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných
materiálů při práci vrtačkami;
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* při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo
betonu) používat brýle nebo obličejové štíty k ochraně očí;

Elektrické vrtačky

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

Elektrické vrtačky

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

Elektrické vrtačky

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

Elektrické vrtačky

* ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva,
betonu při práci s nářadím nad hlavou či rameny;
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* omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a podobných nestabilních konstrukcích pro práce ve
výškách;
* používání OOPP (brýle, čepice, popř. přilba);
* pevné postavení pracovníka s možností odklonit hlavu či tělo mimo padající části;

Elektrické vrtačky

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

2

3

2

12

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

Elektrické vrtačky

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění
apod.);
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* zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím, omezení práce na žebřících;
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích;
* namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a s plošinou, lešení apod.);

Elektrické vrtačky

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

* zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti
pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci
nástroje;
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* správné osazení a upevnění nástroje (vrtáku apod.);
* použití vhodného nástroje;
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování vrtačky;

Elektrické vrtačky

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

Elektrické vrtačky

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

3

2

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

Motorová pila

* pořezání, řezné rány při styku se zuby pilového řetězu;
* pořezání různých částí těla, říznutí (končetin, přední části trupu
apod.) obsluhy pohybujícím se pilovým řetězem;

2

4

Motorová pila
3

24
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* vybavení pily krytem pohybujících se částí (kromě činné části řetězu), silent bloky, zachycovačem roztrženého
pilového řetězu, bezpečnostní brzdou řetězu, tlumičem výfuku, spojkou automatického vypínání chodu řetězu,
technickou dokumentací, nářadím na údržbu a ochranným pouzdrem řezací části pro přepravu ruční motorové
řetězové pily;
* při volnoběžném chodu motoru se nesmí řetěz pohybovat - plynová páka se po uvolnění tlaku ruky musí
samočinně vracet do nulové polohy a chod pilového řetězu se samočinně zastavit po snížení otáček;
* před započetím práce ověřit funkci automatického vypínání chodu řetězu při volnoběhu motoru, funkci
bezpečnostní brzdy řetězu, funkci pojistky plynu;
* při startování motorové pily položit na vhodné bezpečné místo, pevně přidržovat, přičemž řetěz se nesmí
dotýkat žádného předmětu;
* správná a stabilní pracovní poloha pracovníka;
* praxe, správná technika práce s motorovou pillou a správně zvolené pracovní postupy při řezání;
* správné uchopení a držení pily;
* nepoužívat motorovou pilu pokud neplní funkci bezpečnostní brzda řetězu, spojka automatického vypínání
chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru;
* dostatečná praxe a zkušenosti, průkaz obsluhy motorové pily;
* přiměřený odpočinek, bezpečnostní přestávky;
* používání OOPP;

Motorová pila

* zpětný vrh (vymrštění) pily s následným stržením pracovníka
dopředu;

2

3

2
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* zvláštní opatrnost při styku konce řezací části pily se dřevem při mimovolném dotyku špičky lišty s překážkou;
* nepřeřezávat dřevo zápichem lišty;
* k řezání využívat nabíhající i odbíhající část řetězu, koncem lišty se nesmí řezat (kromě zpětného vrhu dochází k
nadměrnému opotřebování lišty);
* dodržování správných pracovních postupů;
* řádný technický stav pily a řetězu;
* funkční bezpečnostní brzda řetězu;

Motorová pila

* zvýšená únava, snížení pozornosti, větší pravděpodobnost úrazu
pořezáním, zakopnutím, uklouznutím a pádu obsluhy;

2

3

2
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* při práci s MP v zimě zohlednit vlivy zimních podmínek na provoz MP: (větší změny teploty mají značný vliv na
životnost řezací části, řetěz se musí chránit před stykem se sněhem a zeminou, řetězy se mají denně ukládat do
olejové lázně; místní přenos vibrací na ruce zhoršuje současné působení chladu na ruce a celkové prochladnutí
organismu);
* s MP pracovat pokud možno max. do výše prsou;

Motorová pila

* poškození řezací části MP nepříznivými vlivy na bezpečnost práce a
zvýšení ohrožení obsluhy;

2

3

2
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* kontrola řezací části MP před započetím práce;
* správná funkce a seřízení čerpadla, mazání řetězu;
* řádné udržování MP;
* správné a odborné broušení zubů řetězu;
* včasná výměna řetězu klesne-li zůstatková délka hoblovacích zubů pilového řetězu po jejich zbroušení během
provozu pod 3 mm;
* včasná výměna nadměrně opotřebovaných součástek MP (řetězka, lišta, řetěz);
* vyloučení kontaktu řetězu s nevhodným materiálem (kov, zemina, kámen, štěrk apod.);

Motorová pila

* vznícení benzínových par, požár, popálení obsluhy;

1

4

3
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* pro benzín použít jen nádoby k tomu určené a vhodné;
* při doplňování pohonných hmot do MP musí být motor zastaven;
* startovat MP min. 2 m od místa doplňování benzínu;

Motorová pila

* pořezání obsluhy MP;
* poškození pilového řetězu při řezání MP při rekonstrukcích střech,
krovů, výměnách trámů i montáži nových střech a stropů a jiných
dřevěných konstrukcí a objektů;

2

4

3
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* vést řez podle druhu zatížení a namáhání jednotlivých konstrukčních prvků (tlak, tah, ohyb) tak, aby nedošlo ke
statickému oslabení konstrukce, sevření pily a vzniku jiného nebezpečného stavu;
* odlehčit zatížení působící na plochy a konstrukční prvky;
* v případě potřeby vyklidit prostor pod řezanou konstrukcí;
* spolehlivě zabezpečit narušený nebo vyřezávaný nosný trám podepřením apod.;
* předem odstranit kovové a jiné části a předměty, které by mohly poškodit pilový řetěz;
* správné uchopení MP;
* zajištění bezpečné a stabilní pracovní polohy;

RMŘP pro příčné řezání
používané při stavebně
tesařských pracích

* pád pracovníka při práci s pilou;

3

3

3
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* zajištění bezpečné a stabilní pracovní polohy a postavení pracovníka pro pracovní operace provádění RMŘP;
* zajištění potřebných pomůcek, prostředků a zařízení pro bezpečnou práci a práci ve fyziologicky vhodných
polohách;
* dodržování zákazu pracovat s RMŘP na žebříku;

Motorová pila

* pád odřezaného materiálu z výšky (ze střechy apod.);

3

3

3

27

* zajištění prostoru pod místy práce (ohrazením, vyloučením provozu, popř. střežením);
* zajištění materiálu a předmětů proti pádu z výšky;

Motorová pila

* vibrace na ruce (způsobené činností motorové a řezací části MP;
* integrovaně působící chlad v zimním období;

3

3

3
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* používání ostrých a správně nabroušených řetězů dle pokynů výrobce;
* udržování řádného technického stavu MP, pravidelné kontroly, odstraňování závad,
* včasná výměna exponovaných opotřebovaných a poškozených součástí MP majících vliv na hlučnost a vibrace;
* přednostní používání nabíhající části řetězu;
* dodržování max. úhrnné doby práce s MP za směnu a pravidelné přerušování práce s bezpečnostními
přestávkami dle návodu výrobce příslušného typu MP;
* vhodné oblečení, aby nedošlo k podchlazení obsluhy;
* možnost ohřátí během práce a osušení oděvu, rukavic, obuvi apod.;
* zdravotní způsobilost ověřená lékařskou prohlídkou, pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků;
* odborná způsobilost, seznámení obsluhy s návodem k obsluze;
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Motorová pila

* nadměrná hlučnost, poškození sluchu;

3

3

3
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* používání OOPP k ochraně sluchu;
* dodržování návodu k obsluze;
* pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků
* udržování MP v řádném technickém stavu;

Stolní brusky

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

3

3

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

Stolní brusky

* prašnost, ohrožení dýchacích cest;

2

2

2
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* napojení brusky na odsávání;
* u brusky používané jen pro občasné práce opatřit sací nástavec nádobkou s vodou pro zachycení hrubších částic
prachu a obsah nádobky včas vyměňovat a obnovovat;

Stolní brusky

* zachycení a odhození obroku, vtažení obrobku včetně ruky mezi
brusný kotouč a vnitřní okraj podpěrky resp. krytu v případě zaklínění
broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a brousící kotouč,
zejména brousí-li se pod vodorovnou osou kotouče, při broušení z
volné ruky;
* poranění prstů (zbroušením) při styku ruky obsluhy s rotujícím
brousícím kotoučem během broušení;

2

3

2
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* vybavení brusky opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce používat stavitelné opěrky správně nastavené;
* nepoužívání nadměrně opotřebovaného kotouče;
* včasné seřizování mezery mezi podpěrou a obvodem brousícího kotouče (max. 3 mm);
* udržování rovné, nevybroušené přední hrany podpěry;
* správná obsluha a držení obrobku;
* používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí příp. obličejového štítu;

Stolní brusky

* zranění obsluhy popř. i dalších osob v okolí brusky zasažením úlomky
a částicemi kotouče v případě roztržení brousícího kotouče (týká se i
řezacích brusek, rozbrušovaček s tenkými řezacími kotouči k dělení
materiálu);
* zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmrštěným obrobkem;
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* správné skladování a zacházení s kotouči, použití nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho správné upnutí
zkušeným a k tomu pověřeným pracovníkem;
* před upnutím brusného kotouče zjistit jeho vhodnost pro brusku, prohlídkou a poklepem ověřit jeho
neporušenost;
* po upnutí kotouče provést zkušební chod;
* vyloučení porušení pevnosti kotouče např. nadměrným a nestejnoměrným přítlakem broušeného předmětu na
kotouč, nebrzdit dobíhající kotouč;
* rovnoměrné opotřebení kotouče,
* správný pracovní postup při broušení, nebroušení z boční strany kotouče;
* nenamáhání tenkého řezacího kotouče na ohyb; * nenarážení ostrého obrobku na kotouč;
* nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, naštípnutým nebo jinak poškozeným brusným/řezacím
kotoučem;
* nepřekročit max. dovolenou obvodovou rychlost a počet otáček v závislosti na průměru kotouče dle štítku na
stroji;
* správně konstruovaný, instalovaný a používaný ochranný kryt včetně hradítka (neodstraňovat kryty brusných
kotoučů);
* vhodné umístění brusky (jiná pracoviště mimo rovinu rotace kotouče);

Stolní brusky

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

3

3

3
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* boční kryt konce upínacího vřetene s maticí;
* zákaz broušení z boční strany kotouče po demontáži krytu;
* správné ustrojení obsluhy, upnutý oděv apod.;

Stolní brusky

* pohmoždění nohou způsobené pádem broušeného předmětu;

2

2

2
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* správná manipulace s obrobkem a držení obrobku;
* používání podpěrky (kromě jemného broušení nástrojů);

Pila

* poškození pily;
* nebezpečí vyplývající ze špatného technického stavu pily;
* vznik nepřípustného namáhání a poškození pilového kouče;

2

3

2
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* správná montáž a udržování pilového kotouče;
* pravidelná údržba zkracovací pily (kontrola napnutí klínových řemenů, čepy ramene mazat 1 x za měsíc, 1 x za
týden kontrolovat množství oleje ve vřetenu pily, po 50 provozních hodinách vyměňovat olej ve vřetenu; dle
potřeby napínat a mazat řetěz pohonu přísunu, jednou za 2 roky vyměnit olej v převodovce);
* správné ovládání pily a souvisejících zařízení;

Pila

* poškození, destrukce pilového kotouče, velká obvodová rychlost;
* zasažení obsluhy, popř. ohrožení pracovníků v okolí pily vymrštěnými
částmi roztrženého pilového kotouče, odděleným zubem z pilového
kotouče;

2

4

3
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* použití vhodného pilového kotouče s odpovídající velikostí, tvarem zubů, roztečí, ostřím a rozvodem zubů;
* dodržování zákazu používat vyhřátých, naprasklých, zrezivělých, kmitajících, nevyvážených a jinak poškozených
pilových kotoučů, kotoučů s vylámanými zuby atd.;
* ochranný kryt pilového kotouče seřízený a upravený;
* vyloučení styku zubů pilového kotouče s kovovými předměty v řezaném materiálu, odstranění kovových
předmětů před řezáním;
* správné upevnění pilového kotouče;

Stolní brusky

Pila
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Pila

* pořezání, traumatická amputace prstů osoby při styku se zuby
pilového kotouče;

2

4

3
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* funkční ochranné zařízení pilového kotouče;
* správná funkce zabezpečovacích prvků (koncové spínače krytů apod.);
* neodstraňovat piliny a odpadky za chodu pilového kotouče;
* vyloučit přítomnost v blízkosti pily za jejího chodu i po skončení řezání na pile, dokud se pilový kotouč
pohybuje;
* nezkracovat doběh otáčejícího se pilového kotouče po vypnutí pohonu bržděním rukou, tlakem dřeva na boční
plochy kotouče nebo dořezávání;
* správné instruování zaměstnanců o vlastnostech a činnosti stroje a souvisejících zařízeních, o funkcích různých
čidel aktivujících řezný a jiný pohyb pily, o nebezpečích apod.;
* fungující zvuková signalizace (např. jeden dlouhý tón označuje výstrahu "POZOR" a všechny osoby se musí po
zaznění tohoto signálu neprodleně vzdálit z nebezpečného prostoru;

Pila

* pád osoby na rovině;

2
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2
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* udržování pořádku a čistoty, včasné odstraňování dřevěného odpadu;

Pila

* zasažení oka nebo obličeje obsluhy vymrštěnou částí řezaného
materiálu, odražením odřezku, apod.
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* správné pracovní postupy;
* včasné odklizení odpadu, odřezků apod. ze stolu pily;
* u stacionárních pil instalace odsávacího zařízení;
* podle charakteru ohrožení používání OOPP k ochraně zraku obsluhy;
* zaujmutí postoje mimo rovinu možného odletu nebo vymrštění materiálu, kdy hrozí úder, zhmoždění obličeje,
naražení řezaným materiálem v případě jeho zachycení a odhození (odmrštění) rotujícím pil. kotoučem;

Pila

* pořezání přední části těla (břicha, stehen) pilovým kotoučem
vyjíždějícím přes přední okraj pracovního stolu;
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* vyloučení přesahu pilového kotouče přes přední okraj stolu;
* správné postavení obsluhy pily;

Pila

* zasažení pracovníka el. proudem;

2

5

3
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* preventivní údržba el. zařízení pily;
* ochrana pohyblivých el. přívodů proti mechanickému poškození;

Pila

* poškození sluchu pracovníka;

3

2

2
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* používání OOPP k ochraně sluchu (hodnoty hluku až 90 dB);

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou
Práce a pohyb pracovníků ve * pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů staveb,
výškách a nad volnou hloubkou konstrukcí apod.;
* při kontrole svislosti zdí;
* při zdění z podlah z vnitřku objektu; nemá-li koruna vyzdívané zdi
výšku alespoň 60 cm;
* práci a pohybu osob na lešení;
* při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem na
nezajištěné podlahy;
* při zhotovování bednění, betonování a odbedňování u monolitických
stropních konstrukcí, schodišť apod.;
* při práci a pohybu v blízkosti volných nezajištěných otvorů v
obvodových zdech (balkónové dveře, lodgie), u schodišťových ramen a
podest, výtahových šachet, otvorů a prostupů v podlahách o velikosti
nad 25 cm (např. pro svislá potrubí, mezery mezi konstrukčními prvky
podlah)
* při bourání vnějších obvodových zdí, podlah, střech schodišť,
balkonů, teras, ochozů, lodgií apod.;
* při natěračských pracích nejrůznějších konstrukcí a zařízení ve výšce;
* při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích stavby, po
konstrukci lešení;
* při montáži a demontáži lešení, při zřícení lešení, převrácení
nekotveného a pojízdného lešení; (podle potřeby nutno doplnit a
upravit dle podmínek pracoviště, staveniště, např. v technologických
postupech)

3

4

1

12

* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce na střechách v rámci dodavatelské dokumentace zejména
vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu;
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál,
inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita;
* průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m to jednou z těchto
alternativ:
a) kolektivním zajištěním - tj.ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi) zábradlím se zarážkou nebo jiná
ekvivalentní alternativa) a to zejména volné okraje podlah nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory v
obvodových zdech, výtahových šachet, volné okraje schodišťových ramen a podest, teras, ochozů, balkonů, lodžií
apod.) nebo
b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací) nebo
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění;
* zamezení přístupu k místům na střechách ,kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;
* vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve výškách, v
případě nezřizování osobního zajištění nutno vytvořit podmínky pro použití prostředků osobního zajištění, mj.
předem určit místo úvazu; (není-li technologický postup zpracován stanoví místa úvazu (kotvení) prostředku
osobního zajištění odpovědný pracovník);
* používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení nebo jiná ekvivalentní alternativa), jen pokud byla
ukončena, vybavena a vystrojena (dle příslušné dokumentace) a po předání do užívání;
* zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;
* kontrolu svislosti zdí a podobné práce neprovádět přímo z vyzdívané zdi (nebezpečí uvolnění cihly a
nezatuhlého spodního zdiva);
* zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní osobní zajištění prostředky osobního zajištění
a to např. při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy v zastropených
patrech, při zhotovování bednění a odbedňování, při práci na střechách a jiných krátkodobých pracích ve výšce;

Práce a pohyb pracovníků ve * pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce ve
výškách a nad volnou hloubkou výškách;
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* zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy);
* vyžadovat používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení);
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* dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích;
Práce a pohyb pracovníků ve * pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci
výškách a nad volnou hloubkou ve výšce ani k výstupům na zvýšená pracoviště;
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* vybavení stavby vhodnými prostředky a zařízeními pro zvyšování místa práce;
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (bedny, obaly, palety,
sudy, vědra apod.);

Práce a pohyb pracovníků ve * propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachtami, mezerami a
výškách a nad volnou hloubkou prostupy v podlahách o šířce nad 25 cm);
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* nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy; mezera mezi vnitřním
okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm;
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí;
* poklopy dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení;

Práce a pohyb pracovníků ve * propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení konstrukcí,
výškách a nad volnou hloubkou zejména dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení apod.;
* propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků pomocných
prozatímních podlah a lešení, fošen a podpěrných nosných hranolů
apod.;
* zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných
pomocných konstrukcí a to vlivem použití nekvalitního řeziva, zejména
nadměrných vad, když jejich rozsah (nejčastěji rozměry viditelných
suků, jejich umístění a stav) přesahuje přípustnou toleranci a má vliv na
mechanickou vlastnost dřeva a na snížení pevnosti dřevěného prvku při
namáhání na ohyb apod.;
* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo
otočení prvku pomocné pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopů
apod.;
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* výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných podlah, vyloučení použití nadměrně
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, fošny);
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno před osazením a zabudováním odborně
prohlédnout;
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu
pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah
lešení na sraz;
* nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu,
zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení konstrukce);

Práce a pohyb pracovníků ve * pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a
výškách a nad volnou hloubkou zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem);
* pád úmyslně shazované stavební suti nebo jednotlivých předmětů z
výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení, z podlahy
stavěného objektu;
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* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu uložení zajištěny
proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení;
* dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pokud pracovník nepoužije
vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra aj.);
* zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod.
proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob
pod místa práce ve výškách;
* ochrana prostorů pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími předměty a to:
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných
sloupcích s dostatečnou stabilitou)
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, popř.;
c) střežením ohroženého prostoru;
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní
podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m
včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m;
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;

Práce a pohyb pracovníků na střechách
Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce;
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* zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků (pracovních podlah, lávek, plošin,
schodů, žebříků apod.);
* zajištěni proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo
jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou
bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto
zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.);
* ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů,
zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných
pracovních prostředků proti pádu;

* zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných
komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti
pádu;
* u střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné
pracovní prostředky proti pádu;
Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů střech apod.
konstrukcí a to zejména při:
- kladení střešní krytiny, osazování jednotlivých klempířských prvků;
- provádění rekonstrukcí střešních plášťů, celkové i částečné výměny
krytiny;
- provádění oprav,údržby a jiných prací na střechách;
- zhotovování bednění obedňování pod střešní krytinu;
~ práci a pohybu v blízkosti volných , nezajištěných okrajů na
střechách;
~ natěračských pracích konstrukcí zařízení na střechách;
Pozn. v praxi lze uplatnit tyto druhy ochranných
a záchytných konstrukcí k ochraně pracovníků proti pádu ze střechy:
a) lehké řadové dílcové nebo trubkové lešení (postavené na terénu od
paty budovy na její vnější straně až po okap, kde je zřízena pracovní
podlaha);
b) vysunuté ochranné lešení s pracovní podlahou
ba) s podepřením na vodorovných nosnících (vysunutých trámcích);
bb) s podepřením na zalomeném nosníku;,
bc) na vodorovných ocel. nosnících I 80 nebo I 100 se zaklínováním ke
kotvícím třmenům;
bd) konzolové dílcové vysunuté lešení na konzolách s uchycením na
konzolové háky;
be) se závěsným upevňovacím třmenem na krokvi s bezpečnostním
hákem a zajišťovacím lanem upevněným jednak ke konzole a jednak k
pevné konstrukci krovu;
c) dílcové ochranné zábradlí zřizované na volných okrajích střechy,
upevněné speciálními příchytkami na dřevěných trámcích položených
na střešní krytině nebo na kovových nosnících připevněných ke střešní
konstrukci;
d) dílcové systémy ochranného střešního zábradlí se speciálním
příslušenstvím s opěrnými, střešními a komínovými žebříky a svěrnými
hřebenovými nůžkami, tzv."rychlolešení";
e) ochranné zábradlí tvořené sloupky drženými háky, pražcovými
vrtulemi, speciálními příchytkami, upínacími deskami k pevným částem
střešní konstrukce nebo jiným způsobem ukotvenými sloupky;
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* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce na střechách v rámci dodavatelské dokumentace zejména
vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu;
* průběžné zajišťování pracovníků proti pádu z volných okrajů střech to jednou z těchto alternativ:
a) kolektivním zajištěním (tj.ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi); ochrana proti pádu se nevyžaduje u
plochých (rovných) střech se sklonem do 100 od vodorovné roviny pokud je místo práce (nebo komunikace)
vymezeno zábranou, např. jednotyčovým zábradlím, lanem apod., umístěnou nejméně 1,5 m od hrany pádu; u
těchto střech nevyžaduje ochrana proti pádu, pokud je na okrajích střešního pláště zeď (např. atika) o výšce min.
0,6 m;
b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací),
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění;
* zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce,
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy;
* zamezení přístupu k místům na střechách kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;
* vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve výškách, v
případě nezřizování osobního zajištění nutno vytvořit podmínky pro použití POZ, mj. předem určit místo úvazu;
(není-li technologický postup zpracován stanoví místa úvazu (kotvení) POZ odpovědný pracovník);
* používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení nebo jiná ekvivalentní alternativa), jen pokud byla
ukončena, vybavena a vystrojena (dle přísl. dokumentace) a po předání do užívání;

Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění (POZ);
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* správné použití POZ, používání povolených kombinací prostředku osobního zajištění; kontroly a zkoušky
prostředku osobního zajištění, dodržování návodu k použití;
* správná volba vhodného a spolehlivého místo upevnění (ukotvení) POZ, aby při zachycení kinetické energie
vzniklé případným volným pádem pracovníka zajišťovaného prostředku osobního zajištění nedošlo k jeho
následnému volnému pádu, např. v případě vytržení, zlomení, uvolnění, vysmeknutí kotvícího zařízení (střešního
háku, prasklého dřevěného prvku, zlomené ocel. tyče apod.);
* odborné ověření kotvícího bodu, např. statikem, zejména v případech kdy mechanické vlastnosti materiálu,
způsob upevnění a spojení konstrukčních prvků a zařízení na střechách nejsou známy, resp. nelze je spolehlivě
vizuálně ověřit;
* zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího
lanka a kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným jištěním, popř. kombinací různých způsobů. Při návrhu
vhodných druhů prostředku osobního zajištění a jejich vzájemné kombinace je nutno vycházet z příslušných
návodů k používání;
* zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a
povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s
požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které
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splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy;
* podle účelu a způsobu použití se rozlišují
a) OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),
b) OOPP proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu);
* osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v
souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo
c) pád bezpečné zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit
do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou,
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance;
* zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném
stavu;
* vhodný OOPP proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v
technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý
zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu
musí být ve směru pádu dostatečně odolné;
* přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik
vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není
opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických
požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky;
* použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup,
sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano);
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž
sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu;
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např.
slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance,
který' ztratil kontrolu nad svými pohyby;
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti
pádu;
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec
konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn;
* za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že
provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k
zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují
parametrům jejich stanovené životností;
* zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních
prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při
mimořádných událostech.
Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití
prostředku osobního zajištění
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* odstranění překážek v předpokládané dráze pádu;
* seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu;
* použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu;
* vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka;
* použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech;

Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího
prostředku) - poškození krční páteře, odražení vnitřních orgánů;
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* použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky
úchytného lana);

Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze (poškození krční
páteře, obličeje, odražení vnitřních orgánů);
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na prostředku
osobního zajištění;
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* správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvícího
kroužku;
* použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný pád delší
než 1,5 m;
* správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie;
* správná volba kotvícího bodu;

Práce a pohyb pracovníků na

* propadnutí pracovníka neúnosnou krytinou resp. střešní konstrukcí s
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* zajištění proti propadnutí provádět na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo
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střechách

následným pádem na podlahu;
* prolomení vlnité eternitové střešní desky;

jinými nosními prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou
bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky;
* zatížení (pracovníky a materiálem) na neúnosný střešní plášť vhodně rozložit např. pomocnou konstrukcí
(pracovní nebo komunikační podlahou, položením a uchycením pokrývačského žebříku apod.) v kombinaci s
osobním zajištěním, pro případ šlápnutí mimo pomocnou konstrukci na neúnosnou plochu, nebo s pojízdným
nebo prostorovým dílcovým nebo trubkovým záchytným lešením, umístěným pod střechou a to pod místem
práce;
* způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze prováděných prací,
předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod;
* výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce
a době jejího trvání
* zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí;
* pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika
pádu;
* v závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik
spojených s jejím používáním;
* volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně
vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky;
* při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení;
* konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů;
* požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce
jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci;
* zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m;
* je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u
podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s
ohledem na místní a provozní podmínky;
* za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní
předpisy jinak;
* jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí
být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření;
* práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena
* bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce
ochrany proti pádu opět osadí;

Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* propadnutí a pád pracovníků otvory na střeše (o šířce více než 25
cm);
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* nebezpečné otvory na střeše (např. střešní okna) zajišťovat dostatečně únosnými poklopy;

Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení střešních
konstrukcí a prvků , zejména dřevěných následkem jejich vadného
stavu, přetížení apod.;
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* výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných podlah, vyloučení použití nadměrně
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, fošny);
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu
pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné osazení podlah. dílců a jednotl. prvků pomocných podlah pro
práci na lešení podlah;
* nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu,
zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení konstrukce);

Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25
stupňů, naražení na pevný ochranný prvek kolektivního zajištění
(zábradlí, záchytnou podlahu apod.);
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* použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích (při použití žebříků u střechy se
sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu);
* použití ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků;

Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* pád předmětu a materiálu ze střechy na osobu s ohrožením a
zraněním hlavy (a to částí střešní krytiny, úlomkem materiálu, nářadí,
klempířského prvku);
* pád úmyslně shazované suti nebo jednotlivých částí odstraňované
krytiny, klempířských prvků a jiných předmětů a prvků ze střechy;
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* ochrana prostoru pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími předměty a to:
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných
sloupcích s dostatečnou stabilitou) nebo;
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, popř.;
c) střežením ohroženého prostoru;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupy do objektů;
* bezpečné ukládání materiálu na střeše mimo okraj;
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat na střechách tak, aby byly po celou dobu uložení
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení;
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* dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pokud pracovník nepoužije
vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra aj.);
Práce a pohyb pracovníků na
střechách

* úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením
(venkovním el. vedením nn);
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* před prováděním prací na střechách učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným
napětím - elektrických venkovních vedení u střechy nebo nad střechou (ve smyslu požadavků příslušné ČSN).

Silniční vozidla

* náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla
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* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi;
* zajištění volných průjezdů;

Silniční vozidla

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

Venkovní komunikace a
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;
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* 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 než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Venkovní komunikace a
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných
pochůzných plochách;
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* 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 nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1: 8 až 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.;

Odstavné a parkovací plochy

* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
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* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího stání dle příslušné normy, která stanoví parametry
na příjezdní a výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání, poloměry oblouků a šířky pruhů při
jízdě vozidel po kružnicové 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, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 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;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Silniční vozidla

Venkovní komunikace a pracoviště

Plynové kotle
Plynové zařízení pro kotelnu a * nebezpečí vyplývající z vlastností zemního plynu;
otop kotlů
* výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem iniciací při
nekontrolovaném úniku a výronu zemního plynu v uzavřených
prostorách (v objektech kotelen) v důsledku:
- narušení, poškození a netěsnosti plynového potrubí, koroze potrubí;
- netěsnosti připojení plynoměru, uzávěru plynu, spojovacích částí
plynovodu apod. s následným únikem, zemního plynu do uzavřených
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* zajištění těsnosti plynových zařízení a znemožnění výronu a úniku plynu a potlačení nebo znemožnění jeho
iniciace (otevřený oheň včetně skrytých doutnajících materiálů, žhavých předmětů zahřátých na zápalnou teplotu
plynné směsi, zbytků po svařování), mechanická nebo elektrická jiskra, výboj statické elektřiny);
* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových spotřebičů; zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní
hranici výbušnosti tj. 5 % ve směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru (zemní plyn může být přiveden k výbuchu
při koncentraci 5 - 15 % ve směsi se vzduchem);
* neužívání plynovodu jako nosné konstrukce, k zavěšování různých předmětů;

prostor přilehlých objektů, kde dojde k výbuchu vytvořené výbušné
směsi;

* zabránění poškození plynových potrubí a jiných plynových zařízení;
* provádět resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení čistění, seřizování a dodavatelsky servis;
* zajistit, aby opravy vykonávala jen oprávněná firma;
* k hl. uzávěru mít trvale k dispozici ovládací prvek, u uzávěrů umístěných v uzavřené skříňce, výklenku apod.;
* zajištění odborné způsobilosti topiče - osvědčení k obsluze plyn. kotlů (k obsluze kotlů se jmenovitým tepelným
výkonem nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče), zdravotní způsobilost obsluhy, poučení a
zacvičení v obsluze plyn. kotlů;
* uzavření přívodu plynu při výměně armatur, opravách;
* při zapalování spotřebičů dodržovat a postupovat dle návodu k obsluze kotle/hořáku a místního provozního
řádu;
* netěsnosti zjišťovat ihned po příznacích nebo informacích o úniku plynu (první orientace, čich, sluch ap.;
* při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;
* při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit účinné větrání, zabránit vzniku jiskření (vypnutí el.
proudu);
* zjišťování netěsností v rámci kontrol armatur, plynoměrů, šroubení pro připojení spotřebičů ap);
* v šachtách a nevětratelných prostorách provádět kontrolu ovzduší vždy před vstupem do těchto prostor;
* provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstraňování zjištěných závad;

- vadného zabezpečovacího zařízení;
- přehřátí spotřebiče v důsledku vysokého příkonu;
- kolísajícího nebo neorganizovaně obnoveného tlaku plynu, když hořák
před tím uhasl;
- prošlehnutí plamene k trysce hořáku spotřebiče (kotle);
- nesprávné obsluhy a údržby způsobené:
. nedokonale uzavřeným uzávěrem pro odstavený spotřebič,
. nezapáleného hořáku a otevřeného uzávěru před ním,
. špatně seřízenými plameny hořáku,
. částečně ucpanými hořáky;
* popáleniny způsobené plamenem zapáleného hořícího plynu nebo
výbuchem směsi zemní plyn - vzduch
* únik a přítomnost zemního plynu bez zápachu, který ztratil
průchodem zeminou;
Plynové zařízení pro kotelnu a * výbuch směsi zemního plynu ve směsi se vzduchem při
otop kotlů
odvzdušňování a odplyňování potrubí a spotřebičů;
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* odborné provádění odplynění a odvzdušnění;
* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových spotřebičů;
* zabránění vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici výbušnosti tj. 5 % ve směsi se vzduchem v uzavřeném
prostoru (zemní plyn může být přiveden k výbuchu při koncentraci 5 - 15 % ve směsi se vzduchem);
* provádět resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení čistění, seřizování a dodavatelsky servis;
* zajistit, aby opravy vykonávala jen oprávněná firma;
* uzavření přívodu plynu při výměně armatur, opravách;
* netěsnosti zjišťovat ihned po příznacích nebo informacích o úniku plynu (první orientace, čich, sluch ap);
* při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;
* zjišťování netěsností v rámci kontrol armatur, plynoměrů, šroubení pro připojení spotřebičů ap);
* provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstraňování zjištěných závad;

Plynové zařízení pro kotelnu a * výbuch směsi zemního plynu se vzduchem při zapalování
otop kotlů
kotlů/spotřebičů a při práci s ohněm v uzavřených prostorách
(kotelnách), kde plyn unikl (uniká);

2

5

3

30

* při zapalování kotlů/spotřebičů postupovat dle návodu k používání kotle/hořáku a místního provozního řádu;
* netěsnosti zjišťovat ihned po příznacích nebo informacích o úniku plynu (první orientace, čich, sluch apod);
* zajištění těsnosti plynových zařízení a znemožnění výronu a úniku plynu a potlačení nebo znemožnění jeho
iniciace (otevřený oheň (včetně skrytých doutnajících materiálů, žhavých předmětů zahřátých na zápalnou
teplotu plynné směsi, zbytků po svařování), mechanická nebo elektrická jiskra, výboj statické elektřiny);
* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových spotřebičů; zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní
hranici výbušnosti tj. 5 % ve směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru (zemní plyn může být přiveden k výbuchu
při koncentraci 5 - 15 % ve směsi se vzduchem);
* provádět resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení čistění, seřizování a dodavatelsky servis;
* zajistit, aby opravy vykonávala jen oprávněná firma;
* k hlavnímu uzávěru plynu (HUP) mít trvale k dispozici ovládací prvek, u uzávěrů umístěných v uzavřené skříňce,
výklenku apod.;
* zajištění odborné způsobilosti topiče - osvědčení k obsluze plyn. kotlů (k obsluze kotlů se jmenovitým tepelným
výkonem nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče; obsluha musí být zdravotně způsobilá,
poučena a zacvičena v obsluze plyn. kotlů;
* při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;
* při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit účinné větrání, zabránit vzniku jiskření (vypnutí el.
proudu);
* zjišťování netěsností v rámci kontrol armatur, plynoměrů, šroubení pro připojení spotřebičů ap);
* šachtách a nevětratelných prostorách provádět kontrolu ovzduší vždy před vstupem do těchto prostor;
* provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstraňování zjištěných závad;

Plynové zařízení pro kotelnu a * otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku v plynových kotelnách,
otop kotlů
případně přilehlých prostorách;
* nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání
větracích otvorů;

2

5

3
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* při uvádění do provozu postupovat podle místního provozního řádu, resp. návodu a pokyny výrobce;
* před zapálením kotle/ spotřebiče se přesvědčit o nezávadnosti odtahu spalin;
* zajištění dokonalého spalování, odvádění spalin a dostatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva
a účinného větrání (nezakrývat větrací otvory!);
* zajištění správného tahu, prohlídky odtahů spalin a komínů;
* provádění kontrol ovzduší (resp. úniku spalin - CO);
* zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat ve lhůtách dle provozního předpisu, provádět
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odborné prohlídky kotelny každý rok;
Plynové zařízení pro kotelnu a * poškození kotle, vyjímečně výbuch kotle v případě nedostatku vody v
otop kotlů
kotli a přetopení kotle;

1

4

Úklid 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;

3

2

Úklid provozních prostor

* pád osoby z výšky při mytí oken, čistění stropních svítidel;

2

Úklid provozních prostor

* pád osoby po vynaložení úsilí při otevírání okna;

Úklid provozních prostor

Úklid provozních prostor

2

8

* při uvádění do provozu postupovat podle místního provozního řádu, resp. návodu a pokynů výrobce;
* provozování kotle s dostatkem vody, správná obsluha dle návodu k obsluze;
* správná funkce výstroje a zabezpečovacího zařízení (termostatů, expansomatů apod.),
* preventivní údržba a servis zařízení kotle;
* nedoplňování studené vody do ohřátého kotle;
* funkční zabezpečovací zařízení (ochrana proti překročení max. pracovního přetlaku, pracovní teploty a
nedostatku vody v soustavě);
* funkční pojistné zařízení proti překročení dovoleného přetlaku - expanzní (vyrovnávací) nádoba buď otevřená
nebo tlaková (uzavřená) s plynovým polštářem a to buď bez membrány (expander) nebo s membránou
(expansomat), a dále pojistné ventily, systém doplňovacího čerpadla s přepouštěním zajištění expanzní nádoby
proti zamrznutí;
* funkční teploměr pro měření výstupní teploty teplonosné látky a tlakoměr pro měření přetlaku teplonosné látky
v kotli;
* dbát na bezpečný provoz zabezpečovacího zařízení;
* zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat a ve lhůtách dle provozního předpisu prověřovat
správnou funkci bezpečnostní výstroje;
* provádět odborné prohlídky kotelny každý rok;
zařízení umožňující nastavení přísl. parametrů a hlavní uzávěry topného média mít zabezpečené proti
neoprávněné manipulaci;

2

12

* správný postup a způsob úklidu a udržování povrchu spojovacích, obslužných komunikací a jiných pochůzných
ploch;
* při mytí podlah, schodišť a jiných frekventovaných komunikací podlahu ihned vytřít do sucha;
* vhodná pracovní obuv, používání nepoškozené obuvi;
* podle potřeby používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než
podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost), včasný úklid, vytírání podlah do
sucha za použití 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 nezdržovala se na podlaze;
* v umývárnách přednostně odklidit spadlé mýdlo na podlaze;

3

3

18

* 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) použít 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 okna a jejich části, stropní svítidla apod.)
, používat dvojitý žebřík, přenosné schodky, pracovní plošinu;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích, nepoužívat židlí, beden, přepravek, radiátorů, skříní apod.
ke zvyšování místa práce;

1

3

2

6

* snadná ovladatelnost okenních křídel a jiných otevíravých částí okna, světlíku, větracích otvorů z bezpečného
místa;
* ovládání otevíravých částí okna a světlíku z bezpečného místa;

* pád osoby z výšky;
* 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

3

2

6

* používat 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 použití prostředků osobního zajištění (bezpečnostních postrojů)
* při práci na neúnosné střešní krytině ochrana proti propadnutí;

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně při mytí oken a skleněných

2

3

2

12

* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností;

Úklid
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výplní;

* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní;
* okna podle potřeby v otevřeném stavu zajistit proti samovolnému zavření;

Úklid provozních prostor

* pořezání rukou při odklízení skleněných střepů;
* řezné a bodné rány ostřím a ostrými hroty skleněných střepů;

2

2

2

8

* ukládání odpadu, skleněných střepů apod. do zvláštních nádob;
* nevybírat odpadkové koše, kde lze předpokládat střepy a jiné ostré předměty holou rukou, používat 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 používat kleště nebo speciální bezpečnostní rukavice na
úklid větších kusů, na malé kousky skla použít lopatku a smeták;

Úklid provozních prostor

* naražení, zhmožděniny stehen, hýždí při úderech o hrany stolů, rohy
nábytku, stoly, skříně a o části zařízení budov;

2

2

2

8

* dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi provozními zařízeními a mezi těmito zařízeními a
konstrukcemi;
* udržování průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním
zařízením;
* udržování pořádku;
* zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk,
* zvýšená opatrnost při úklidu ve stísněných prostorách;

Úklid provozních prostor

* opaření horkou vodou;
* pád nádoby s horkou vodou;

2

3

2
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* při napouštění teplé vody do věder a jiných nádob nejdříve pustit studenou vodu a pak přiměšovat horkou vodu
na potřebnou teplotu;
* nádoby s horkou vodou nenaplňovat až po okraj;
* při manipulaci s nádobami obsahující horkou vodu používat ochranné chňapky;
* omezení přenášení nádob s horkou vodou a roztoky;
* úchopové části nádob pevné a udržované v čistotě (bez mastnot);
* nádoby s horkou vodou nepokládat na okraje stolů apod.;

Zvýšené podlahy, plošiny a
komunikace

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

2

3

3
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* 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;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti
pádu z výšky, např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úklid provozních prostor

* poleptání pokožky žíravými čistícími a desinfekčními prostředky;

3

3

3
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* při používání žíravých čistících a desinfekčních prostředků používat příslušné OOPP, zejména k ochraně rukou,
popř. očí;
* respektovat varovná upozornění na obalech a informace uvedené v bezpečnostních listech, jde-li o chemickou
látku nebo směs;

Úklid provozních prostor

* přetížení svalů, šlach, poškození páteře, naražení a zhmoždění
končetin při ruční manipulaci s břemeny;

2

2

2

8

* břemena, předměty, obaly apod. ukládat tak, aby je bylo možno uchopit bez zbytečného otáčení, naklápění,
zdvihání a spouštění;
* ukládání pracovních pomůcek, obalů, předmětů na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí;

Úklid provozních prostor

zasažení el. proudem;

2

4

3

24

* při čistění a úklidu dbát na to, aby se do el. motorů, vypínačů, zásuvek a dalších el. zařízení nedostala voda,
zabránit stříkání vody do el. zařízení;
* při úklidu elektrických spotřebičů, svítidel, strojů a zařízení nepoužívat k utírání mokrý hadr;
* nepoužívat poškozená el. zařízení (poškozená izolace el. přívodů, poškozené vypínače, zásuvky, kryty živých
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 každým použitím el. spotřebičů vizuální kontrola stavu zařízení,
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z objektu;;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu k používání;
* 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
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charakteru);
Úklid provozních prostor

* požár, popálení;

1

3

2

6

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

Úklid provozních prostor

* obtěžování zápachem, možnost rozmnožení hlodavců;

2

2

2

8

* vhodné umístění nádob s organickými odpady;
* zajištění včasného odvozu nádob s organickými odpadky, zejména v letním období;

Úklid provozních prostor

* pomnožení mikroorganismů, ohrožení infekčními onemocněními;

2

2

2

8

* dodržovat zásady osobní hygieny;
* používat 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;
* udržovat 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;

Úklid provozních prostor

* nevhodné prostory pro uskladnění úklidových prostředků;

2

2

2

8

* pro uskladnění úklidových prostředků zřídit v každém podlaží 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 sloužit jako šatny, převlékárny;

VYSVĚTLIVKY
P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
1: Nahodilá
2: Nepravděpodobná
3: Pravděpodobná
4: Velmi pravděpodobná
5: Trvalá

H - Názor hodnotitelů
1: Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
2: Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3: Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
4: Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
5: Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

N - Pravděpodobnost následků - závažnost
1: Poranění bez pracovní neschopnosti
2: Absenční úraz (s pracovní neschopností)
3: Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4: Těžký úraz a úraz s trvalými následky
5: Smrtelný úraz

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