
Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt
Autodoprava, / 
Silniční vozidla

Silniční 
vozidla

* zasažení pracovníka materiálem a předměty při 
otevření bočnic a zadního čela;

3 2 2 12 * při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen padajícím 
materiálem;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla * zranění pracovníka materiálem spadlým z korby 
(ložné plochy) vozidla;

* správné postavení bokem od břemene;

Autodoprava, / 
Silniční vozidla

Silniční 
vozidla

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

3 3 3 27 * pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné rovnocenné 
zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se madel apod.);

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla * pád z vozidla nebo stroje při provádění čistění 
nebo údržby na zvýšených místech;

* používání vhodných a bezpečných konstrukcí, prostředků a pomůcek pro 
zvyšování míst práce;

Autodoprava, / 
Silniční vozidla

Silniční 
vozidla

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

2 3 2 12 * vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. 
nebezpečných míst

  

Autodoprava, / 
Silniční vozidla

Silniční 
vozidla

* náraz vozidla nebo stroje na překážku, 
převrácení vozidla

2 3 2 12 * správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám 
na staveništi;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla * zajištění volných průjezdů;
Autodoprava, / 
Silniční vozidla

Silniční 
vozidla

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem 
nebo pevnou překážkou - dopravní nehody:

2 3 2 12 * oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), školení 
řidičů;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla - srážka vozidel (čelní, z boku, ze zadu), * dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, 
pozornost, přiměřená rychlost atd.;

Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla - náraz vozidla na překážku * nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se 
před vstupem do komunikace;

Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla - převrácení vozidla, * zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucí ujetí;
Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla - sjetí vozidla mimo vozovku, * dodržování pracovního režimu; 
Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla - najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení 

osoby vozidlem,
Autodoprava, / Silniční vozidla Silniční vozidla - přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části 

stavby či jiné pevné konstrukci;
Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Práce s 
akumulátorov
ými 

* vývin vodíku s explozí, požár, popáleniny 
pracovníka při nabíjení aku-baterií;

2 3 2 12 * v prostoru nabíjení zajištění účinného větrání přirozeného nebo 
technického (umělého) tak, že směs plynů vznikajících při nabíjení a 
vybíjení je tak zředěna, že s jistotou ztrácí schopnost exploze;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* vývin vodíku vznikajícího při elektrolýze vody v 
elektrolytu akumulátorů, který s kyslíkem vytváří 
výbušnou směs;

* větrání v nabíjecí stanici vyústit u stropu místnosti;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* správný postup nabíjení dle návodu pro obsluhu nabíječjy a 
akumulátorové baterie k vyloučení nebezpečného úniku vodíku vznikajícího 
při elektrolýze vody v elektrolytu akumulátorů a který s kyslíkem vytváří 
výbušnou směs;

Vyhodnocení 
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* umístění předmětů a zařízení, u kterých za provozu nebo při poruše vzniká 
jiskření, od míst s předpokládaným únikem plynů vznikajících v aku-baterii 
ve vzdálenosti min. 1,5 m u otevřených konstrukcí, resp. 0,5 m u zavřených 
a ventilem regulovaných konstrukcí;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* dodržování zákazu kouření, používání otevřeného ohně i obyčejných 
bateriových svítidel při kontrole akumulátoru a při otvírání víčka;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* obsluhou el. nabíječky pověřovat jen pracovníky s odpovídající odbornou 
způsobilostí v elektrotechnice a seznámené s návodem k používání;

Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Práce s 
akumulátorov

* požár od vznícených hořlavých plynů, od 
nadměrně zahřátých svorek a jiskření přívodních 

1 3 2 6 * neprovádět čistění štětcem, mokrou hadrou rozpouštědlem, benzinem v 
prostoru kolem aku-baterie;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* zvýšená opatrnost při manipulaci s nářadím v blízkosti pólových vývodů 
(např. při měření hustoty elektrolytu, přepojování při nabíjení, kapacitní 
zkoušce apod.);

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* pro zjišťování výšky elektrolytu v aku-bateriích nepoužívat kovových 
předmětů;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* řádné dotahování a kontrolování přívodních svorek pólových vývodů aku-
baterií, dodržování zákazu spojování svorek drátem;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* spojování a rozpojování aku-baterií neprovádět při nabíjení (tj. při 
připojení k nabíječům);

Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Práce s 
akumulátorov
ými 
bateriemi, 

* potřísnění žíravinou při manipulaci s 
elektrolytem nebo hydroxidem draselným, 
poleptání nechráněných částí těla (obličeje, očí, 
rukou)

2 3 2 12 * pevný hydroxid přidávat do vody, nikdy ne opačně !   

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* samovznícení; * pro přípravu používat nádoby z oceli, polyethylenu nebo jiných vhodných 
plastických hmot (nesmí být používány nádoby pozinkované, poolověné, 
pocínované a poměděné, včetně nádob z těchto kovů);
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

Pozn.:ELEKTROLYT olověných akumulátorů 
startovacích autobaterií je zředěná kyselina sírová 
(H2SO4). Pro plnění aku-baterií se kyselina 
sírová dodává zředěná na potřebnou hustotu. 
ELEKTROLYT alkalických akumulátorů se 
připravuje rozpuštěním hydroxidu draselného 
(KOH) v destilované vodě. Hydroxid draselný se 
dodává ve formě peciček a je velmi 
hydroskopický. Zvýšenou opatrnost nutno 
dodržovat při rozpouštění pevného hydroxidu 
draselného ve vodě, protože vzniká velké 
množství tepla s možností vystříknutí elektrolytu

* vypnutí nabíječky došlo-li k potřísnění nebo ke znečistění kontaktů 
akumulátoru kyselinou;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* zvýšená pozornost a soustředěnost při zacházení s kovovým nářadím;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* transport a nabíjení provádět nejlépe na plochách z vhodné umělé hmoty;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* pracoviště nabíjení akumulátorů opatřit bezp. označením;
Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* používání OOPP; 
Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Práce s 
akumulátorov

* zasažení žíravinou 2 3 2 12 * podle potřeby použít zařízení pro vyprázdnění akumulátorů např. 
balonkovou pumpu, nasávač;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* při odběru kyseliny v žádném případě nenasávat kyselinu ústy;
Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* používat OOPP: gumové rukavice dlouhé; zástěru; ochranu zraku, pryžové 
holínky;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* vybavení pracoviště příslušnými ochrannými a pracovními pomůckami 
(výkyvný stojan na nádobu s kyselinou, přenosná laťová rohožka cca l x l m, 
gumový koberec, džbán na dolévání elektrolytu, láhev s neutralizačním 
roztokem, asanační prostředky, prostředky pro poskytnutí první pomoci 
apod.);

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* dodržování předpisů pro obsluhu aku-baterií;
Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Práce s 
akumulátorov

* úraz elektrickým proudem (výbojem, el. 
obloukem)

1 3 2 6 * opatrná manipulace s kovovým nářadím v blízkosti pólových vývodů 
akumulátoru;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* vyloučení dotyku s živými částmi rozdílné polarity nebo živými částmi 
proti zemi;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* nezapojování článků na napětí vyšší než bezpečné;
Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* zákaz práce na bateriích, ze kterých vytéká elektrolyt na zem;
Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* nenabíjení baterií ze zdroje, jenž není konstruován jako zdroj bezpečného 
napětí;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* vhodné umísťování aku-baterií v oddělené části autodílny apod., ve 
skříních a kontejnerech uvnitř a vně budov, v částech zařízení určených pro 
umístění aku-baterií a v místech dobře přístupných pro instalaci, provoz a 
údržbu baterií;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* olověné aku-baterie neumísťovat a neudržovat ve společném prostoru s 
alkalickými aku-bateriemi;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

* ochrana aku-baterií před mechanickým poškozením, otřesy, znečištěním, 
působením vody, nepřípustnou teplotou, škodlivými plyny, parami a 
prachem;

Autodoprava, / Silniční vozidla Práce s akumulátorovými bateriemi, jejich nabíjení 

(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Vysokotlaké 
čistících 
zařízení typu 

* zranění očí, obličeje tryskajícím paprskem 
čistící látky (proudem kapaliny, páry) o vysokém 
tlaku a jemnými částicemi uvolněných z čištěných 

3 3 3 27 * používání OOPP (brýle, chrániče sluchu) podle závažnosti ohrožení 
škodlivinami, dle druhu práce, druhu nářadí a návodu k obsluze zařízení 
typu WAP;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * správné držení a uchopení trysky (koncovky) používání těsných hadic a 
pevných a těsných spojů;

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * ochrana hadic před průrazem, mechanickým poškozením;
Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * dodržování zákazu směřovat proud kapaliny nebo páry na osoby;
Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * stříkání provádět směrem mimo oblast přítomnosti dalších osob (při 

stříkání nutno vzít v úvahu i nebezpečí zranění osob odrazem proudu 
kapaliny od čištěné plochy, vozidla, zdi apod.;

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru;
Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Vysokotlaké 
čistících 
zařízení typu 

* opaření horkými kapalinami nebo parou; 2 3 2 12 * používání OOPP (brýle, chrániče sluchu) podle závažnosti ohrožení 
škodlivinami, dle druhu práce, druhu nářadí a návodu k používání zařízení 
typu WAP;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * popálení kontaktem s horkými povrchy; * správné držení a uchopení trysky (koncovky) používání těsných hadic a 
pevných a těsných spojů;

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * ochrana hadic před průrazem, mechanickým poškozením;
Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * dodržování zákazu směřovat proud kapaliny nebo páry na osoby;
Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * stříkání provádět směrem mimo oblast přítomnosti dalších osob (při 

stříkání nutno vzít v úvahu i nebezpečí zranění osob odrazem proudu 
kapaliny od plochy čištěného vozidla, zdi a jiné pevné překážky;

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru;
Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Vysokotlaké 
čistících 

* pohmoždění různých částí těla; 2 2 2 8 * správné držení hadice, dodržování zákazu pokládat pistoli, koncovku na 
tlakové hadice na zem (terén, podlahu);

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * udeření stříkací pistolí nebo hadicí pod tlakem; * pevné a správné držení hadice (při používání hadic připojených ke zdroji 
tlakové vody nebo vzduchu), * spolehlivé zajištění hadice proti uvolnění z 
nátrubku nebo jiné části určené ke spojení hadice ke zdroji tlaku, (spojkou, 
sponou a pod.);

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP 
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Vysokotlaké 
čistících 
zařízení typu 
WAP 

* uklouznutí a pád po znečistěném, mastném a 
mokrém povrchu podlahy na pracovišti a v jejím 
okolí

2 2 2 8 * odstranění nečistot;   

Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * vhodná pracovní obuv;
Autodoprava, / Silniční vozidla Vysokotlaké čistících zařízení typu WAP * zvýšená opatrnost pracovníka;
Doprava, 
autoopravárenst
ví, údržba 
komunikací / 
Autoopravárenst
ví / Hydraulický 
stahovák 
pneumatik 

Hydraulický 
stahovák 
pneumatik 

* pád kola při manipulaci před stažením 
pneumatiky;

3 2 2 12 * správný postup a uchopení kola pro odkoulení na zdvihací mechanismus, 
správné umístění kola do osy hlavního válce (hydraul. válcem se opěrka 
vsune do otvoru ráfku a utáhne se zašroubováním přítlačné matice na 
opěrku;

  

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik * pád kola při jeho vsunování k opěře;
Doprava, 
autoopravárenst
ví, údržba 
komunikací / 
Autoopravárenst

Hydraulický 
stahovák 
pneumatik 

* sevření, přitlačení ruky při stahování 
pneumatiky z ráfku;

2 2 2 8 * správné ovládání a umístění ramen zdvihacího mechanismu (vy\rovnání 
pneumatiky do svislé polohy, rozevření opěrných čelistí a přesunutí 
pneumatiky k čelistím a sevření čelistí, přitáhnutí pneumatiky k čelistím, 
odtlačení pneumatiky od ráfku a její stažení z ráfku);

  

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik * nestrkání ruky do nebezpečného prostoru zdvihacího mechanismu a 
stahovacího mechanismu, čelistí apod.;

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik * dojde-li k mimořádnému vychýlení kola ze svislé polohy provést kontrolu 
příp. opakovat úkony;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Doprava, 
autoopravárenst
ví, údržba 
komunikací / 
Autoopravárenst
ví / Hydraulický 
stahovák 
pneumatik 

Hydraulický 
stahovák 
pneumatik 

* pád stahované pneumatiky a ráfku; 2 2 2 8 * správné vysunování ráfku; jednou rukou přidržet ráfek za otvor, druhou 
ovládáním páčku rozevřít čelisti, po spuštění ráfku jej dát dolů a odkoulet;

  

Doprava, 
autoopravárenst
ví, údržba 

  

Hydraulický 
stahovák 
pneumatik 

* výron a únik hydraulické kapaliny a zasažení 
pracovníka;

1 2 1 2 * udržování hydraulických mechanismů;   

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik * použití vhodných hadic, spojů, příchytek, upevnění;
Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik * správné nastavení pojistného ventilu;
Doprava, Hydraulický * úraz pracovníka po zasažení elektrickým 1 3 2 6 * uzavření kryty svorkovnic;   

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik * před sejmutím krytů vytáhnout vidlici ze zásuvky, údržbu, opravy 
provádět čistění provádět za vypnutého stavu a zajištění proti nežádoucímu 
spuštění;

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik * odborné prohlídky el. zařízení včetně měření izolačního stavu provádět 1 
x za 3 měsíce;

Doprava, autoopravárenství, údržba komunikací / Autoopravárenství / Hydraulický stahovák pneumatik Hydraulický stahovák pneumatik (viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Opravy a 
huštění 
pneumatik - 
zařízení pro 
montáž a 
demontáž 
pneumatik 

* samovolné, nežádoucí uvedení do chodu 
pneumatického zařízení pro montáž a demontáž 
pneumatik

2 3 2 12 * nožní pneumatický ventil zajistit překrytím proti nechtěnému došlápnutí 
na něj a tím spuštění stroj;

  

Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Opravy a 
huštění 
pneumatik - 
vyvažovačky 
kol 

* vyvažovačky kol - vymrštění, odlétnuté částice, 
např. vyvažovací závaží, nebo cizí tělesa 
zaseknutá v profilu pneumatiky při pracovní 
činnosti vyvažovačky kol;

2 3 2 12 * používání elektricky jištěného (blokovaného) krytu rotujícího 
vyvažovaného kola;

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik - vyvažovačky kol 

* odstranění cizích těles zaseknutých v profilu pneumatiky; 
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava, / 
Silniční vozidla 

Opravy a 
huštění 
pneumatik 

* vymrštění částí a dílů (disku kola, šroubů, 
pružin a jiných částí), roztržení děleného disku, 
odmrštění závěrného pojistného kruhu

1 3 2 6 * použití účinného krytu, popř. přípravku, k ochraně obsluhy i jiných osob v 
okolí huštění při hušnění pneumatik nenamontovaných na vozidle s ráfkem, 
opatřených závěrným a pojistným kruhem nebo dělitelným ráfkem (uvedená 
ohranná zařízení musí zabránit vymrštění částí při přehušnění nebo chybné 
montáži);

  

Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * správný pracovního postupu montáže pneumatik dle návodu;
Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * přezkoušení a kontrola kol, disku, ráfků před huštěním;
Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * nastavení správného tlaku huštění;
Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * nemontování pláště na poškozené ráfky se značně otlučenými závěrnými 

pojistnými kruhy;
Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * správné osazení závěrných kruhů - musí přesně zapadat do drážky;
Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * nepoužívání závěrných a pojistných kruhů o nesprávných rozměrech;

Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * používání nezávadného a vhodného nářadí;
Autodoprava, / Silniční vozidla Opravy a huštění pneumatik * demontáž pneumatiky nebo výměnu vnějších obvodových šroubů u 

dělených disků provádět s lehce nahuštěnou pneumatikou, při komplikacích 
oddělování ráfru nebo povolování závěrného kruhu pneumatiku 
nepřihušťovat; 

Autodoprava / Čistění a mytí * uklouznutí a pád osoby 2 2 2 8 * průběžné odstraňování odstranění nečistot;   
Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * vhodná pracovní obuv s protiskluznou podrážkou;
Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * zvýšená opatrnost pracovníků při práci a pohybu osob po znečistěném, 

mastném a mokrém povrchu mycí rampy a v jejím okolí;
Autodoprava / Čistění a mytí * zranění očí, zranění osob při zasažení prudkým, 2 2 2 8 * stříkání provádět směrem mimo oblast přítomnosti dalších osob;   
Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * dbát na bezpečnou vzdálenost (odstup) osob - spolupracovníků;
Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * předpokládat odraz proudu kapaliny od plochy čištěného vozidla a 

správné postavení pracovníka;
Autodoprava / 
Čistění a mytí 

Čistění a mytí 
vozidel 

* pohmoždění různých částí těla, udeření hadicí 
nebo proudnicí pod tlakem;

2 2 2 8 * zpětný tlak trysky nemá být větší než 250 N;   

Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * opaření horkou vodou; * obslužné zařízení trysky nesmí být trvale pevně zajištěno v otevřené 
poloze;

Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * správné držení uchopení hadice s ohledem na velkým zpětný tlak kapaliny 
nebo par a charakteristiku proudnice a hadice na kapaliny a parní trysky;

Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * používání nepropustných rukavic s dobrými úchopovými vlastnostmi;

Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * dodržování zákazu pokládat pistoli, koncovku na tlakové hadice na zem 
(terén, podlahu);
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava / 
Čistění a mytí 
vozidel 

Čistění a mytí 
vozidel 

* ohrožení pokožky, sliznic, dýchadel působením 
koncentrovaných čistících prostředků;

2 2 2 8 * používání OOPP;   

Autodoprava / Čistění a mytí vozidel Čistění a mytí vozidel * respektování pokynů pro používání nebezpečné látky;
Autodoprava  / 
Údržba a opravy 
vozidel 

Údržba a 
opravy 
vozidel 

* pád zvednutého vozidla nebo jeho části, např. 
demontovaného dílu, agregátu, přiražení končetin, 
hlavy a jiných částí těla

2 4 3 24 * zajištění zvednutého vozidla a jeho částí proti pádu a jinému nežádoucímu 
pohybu a zajištění stability vozidla, jeho části např. odepřením vozidla 
únosnými podpěrami, stojany, kozami a pod. spolehlivými prostředky 
(nikoliv vratkými předměty, cihlami apod.);

  

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * spolehlivé zavěšení zvednuté části;
Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * dodržování zákazu manipulace s ovládacími prvky vozidla bez 

předchozích opatření, které vyloučí nežádoucí pohyb vozidla a jeho část;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * dodržování zákazu manipulace pod nezajištěnou korbou, odklopenou 
kabinou apod.;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * dodržování zákazu oprav naložených vozidel, u nichž není zajištěna 
stabilita;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * provádění kontrol spodku vozidla jen vozidla jen při vypnutém motoru;

Autodoprava  / 
Údržba a opravy 
vozidel 

Údržba a 
opravy 
vozidel 

* přejetí, přitlačení pracovníka opravovaným 
vozidlem

2 3 2 12 * dodržování zákazu ruční manipulace s ovládacím zařízením opravovaného 
vozidla (táhly, vidlicemi, západkami, pojistnými zařízeními apod.) s 
automatickým nebo servořízením ovládanou převodovkou vozidla bez 
předchozího opatření, které vyloučí nežádoucí pohyb vozidla;

  

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * dodržování zákazu zdržovat se v pracovní jámě v době přistavování, 
odjezdu vozidel;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * zajištění opravovaného vozidla proti nežádoucímu, samovolnému pohybu;

Autodoprava  / 
Údržba a opravy 
vozidel 

Údržba a 
opravy 
vozidel 

* přiražení končetiny popř.jiné částí těla při 
otevírání a zavírání krytů vozidla

3 2 2 12 * automatické zajištění krytu motoru v otevřené poloze;   

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * zajištění zvednuté části k tomu určenými prvky;
Autodoprava  / 
Údržba a opravy 

Údržba a 
opravy 

* přejetí, přitlačení osoby vozidlem při jeho tažení 
nebo tlačení za účelem nastartování 

2 3 2 12 * dodržování zákazu takto startovat vozidla vybavených automatickou 
převodovkou;

  

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * zkontrolovat nezařazení převodového stupně a zabrzdění ruční brzdou;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * startování vozidla provádět na dostatečně dlouhé a přehledné trase;
Autodoprava  / 
Údržba a opravy 
vozidel 

Údržba a 
opravy 
vozidel 

* zasažení očí, obličeje úlomkem materiálu, 
drobnou částicí barvy, rzi apod. při práci na 
spodku vozidla;

2 3 2 12 * správná volba pracovního postupu, používání OOPP ochranných brýlí;   
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava  / 
Údržba a opravy 
vozidel 

Údržba a 
opravy 
vozidel 

* zachyceníkončetiny pracovníka rotující částí při 
kontrole, seřizování a mazání za chodu vozidla;

2 2 2 8 * kontroly a seřizování za chodu provádět jen v nezbytných případech za 
zvýšené opatrnosti a soustředění;

  

Autodoprava  / 
Údržba a opravy 

Údržba a 
opravy 

* naražení ruky, poranění kloubů o část vozidla ve 
stísněném prostoru, sklouznutí nářadí

3 2 2 12 * dobrý stav používaného nářadí (otevřené a zavřené klíče, hasáky, kleště, 
šroubováky);

  

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * zácvik, zručnost, použití nářadí o vhodné velikosti a druhu;
Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * správné pracovní postupy; 
Autodoprava  / 
Údržba a opravy 

Údržba a 
opravy 

* ohrožování zdraví výfukovými zplodinami, 
přiotrávení, obtěžující účinky, možná otrava CO

2 2 2 8 * pohyb vozidla v dílně zajistit pokud možno bez pomocí jejich motoru 
(posunem vrátkem, tlačením);

  

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * při běžícím motoru použít odvod zplodin pomocí hadice a vývod zplodin 
umístit v prostoru, kde není možné poškození zdraví;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * v garážích a jiných uzavřených prostorách spouštět motor při otevřených 
dveřích (vratech) jen za účelem bezprostředního vyjetí vozidla;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * dodržování zákazu přitápět kabinu chodem motoru v uzavřeném prostoru;

Autodoprava  / 
Údržba a opravy 

Údržba a 
opravy 

* nebezpečí vyplývající z vlastností PB; 1 4 3 12 * uzavřít všechny ventily tlakových zásobníků plynu na vozidle, bude-li 
prováděna mechnanická oprava;

  

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * únik PB a vytvoření výbušné směsi při opravách 
vozidel na PLG;

* vypuštění plynu ze zásobníku, odplynění plynových potrubí vozidla, 
budou-li prováděny svařečské práce nebo práce, při kterých může dojít k 
vytvoření výbušné koncentrace s možnou následnou iniciací;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * výbuch směsi PB se vzduchem, požár, popálení 
osob

* při opravách plynového zařízení dodržovat podmínky výrobce;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * neopravovat vozidla bez homologace, neodpovídajících podmínkám vyhl. 
č. 10/91 Sb. a tech. pravidlům G 40301;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel Pozn.: propan-butan je směs uhlovodíků; je 
snadno těkavý, bezbarvý, má specifický zápach, je 
hořlavý a výbušný (ve směsi se vzduchem), není 
však jedovatý; je cca 2,5 krát těžší než vzduch, při 
úniku klesá k zemi a zaplavuje prostory pod 
úrovní terénu. 

* opravy revize a provádět oprávněnými odbornými firmami;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * k opravám na spodcích vozidel přednotně používat zvedáky, pracovní 
jámy používat jen je-li zajištěno účinné nucené větrání (odsávání) a jsou-li u 
podlahy jámy instalovány indikátory s optickou a akustickou signalizací 
výskytu plynu při dosažení 25 % dolní meze výbušnosti; 
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Autodoprava  / 
Údržba a opravy 
vozidel 

Údržba a 
opravy 
vozidel 

hlučnost, ohrožení sluchu; 2 2 2 8 * změřit hladinu hlučnosti a podle zjištěných hodnot zajistit vybavení 
pracovníků OOPP k ochraně sluchu ( mušlové nebo zátkové chrániče) a 
vyžadovat jejich používání;

  

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * používat zařízení v dobrém technické stavu; 
Autodoprava  / Údržba a * vznícených hořlavých plynů při otevření víčka 3 3 3 27 * správný způsob kontroly elektrolytu v baterii;   
Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * odstranit hořlavé látky z prostoru umístění baterie ve vozidle;
Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * neprovádět čistění štětcem, mokrou hadrou rozpouštědlem, benzinem v 

prostoru kolem aku-baterie;
Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * vyloučení jiskry a otevřeného ohmně popř. jiného zdroje iniciace;
Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * zvýšená opatrnost při manipulaci s nářadím v blízkosti pólových vývodů 

(např. při měření hustoty elektrolytu, přepojování při nabíjení, kapacitní 
zkoušce apod.);

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * pro zjišťování výšky elektrolytu v aku-bateriích nepoužívat kovových 
předmětů;

Autodoprava  / Údržba a opravy vozidel Údržba a opravy vozidel * řádné dotahování a kontrolování přívodních svorek pólových vývodů aku-
baterií, dodržování zákazu spojování svorek drátem;

Žebříky / 
Žebříky 

Jednoduché a 
dvojité 

* pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability 
žebříku při použití žebříku pro práci;

3 3 3 27 * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí;

  

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při používání žebříků dodržovány zákazy:
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - používat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám 

současně,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu 

žebříku,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vynášet a snášet břemeno hmotnosti do 15 kg,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - 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,

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s 
dlouhými tkaničkami apod.

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také 
práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu 
vychýlení, zvrácení a rozevření;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke 
stabilní konstrukci;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro 
výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu o 1,1 m (přesah mohou 
nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, 

používat osobní zajištění proti pádu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 

(provádí pracovník užívající žebřík);
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 

i kovových žebříků;
Žebříky / 
Žebříky 

Jednoduché a 
dvojité 

* pád osoby ze žebříku při vystupování či 
sestupování;

3 3 3 27 * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;   

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pád pracovníka ze žebříku v důsledku 
nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení 
žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení 
a nerovnoměrném zatížení žebříku;

* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při používání žebříků dodržovány zákazy:
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - používat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám 

současně,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu 

žebříku,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vynášet a snášet břemeno hmotnosti do 15 kg,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s 

dlouhými tkaničkami apod.
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také 

práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu 
vychýlení, zvrácení a rozevření;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke 
stabilní konstrukci;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro 
výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu) o 1,1 m (přesah 
mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě 
uchopit);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, 
používat osobní zajištění proti pádu;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 
(provádí pracovník užívající žebřík);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 
žebříků;

Žebříky / 
Žebříky 

Jednoduché a 
dvojité 

* větší nároky na zajištění stability hliníkových 
žebříků s malou hmotností (většími nároky na 

4 3 3 36 * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí;

  

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při používání žebříků dodržovány zákazy:
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - používat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám 

současně,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu 

žebříku,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vynášet a snášet břemeno hmotnosti do 15 kg,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s 

dlouhými tkaničkami apod.
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * k zajištění stability kovový žebřík spolehlivě zabezpečovat proti posunutí, 

bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření dle pokynů výrobce (návod k 
použití, symboy vyznačené na postranicích žebříku);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke 
stabilní konstrukci;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro 
výstup přesahoval výstupní úroveň podlahu, plošinu o 1,1 m (přesah mohou 
nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, 

používat osobní zajištění proti pádu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 

(provádí pracovník užívající žebřík);
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 

žebříků;
Žebříky / Jednoduché a * převrácení žebříku jinou osobou, najetí na 2 3 2 12 * zajištění příp ohrazení prostoru kolem paty žebříku;   
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky apod); 
Žebříky / Jednoduché a * prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s 3 3 3 27 * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;   
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * nepoužívat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po žebříku více 

osobami současně,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti do 15 kg,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 

(provádí pracovník užívající žebřík);
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 

žebříků;
Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 

Mechanizova
né nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 

* zranění odletujícími částmi opracovávaných 
materiálů při práci vrtačkami, bouracími kladivy, 
sekáči apod. (elektrickými i pneumatickými);

2 2 2 8 * při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u 
vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat brýle nebo 
obličejové štíty;

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

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

* používání brýlí, popř. i obličej. štítků 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;

Malá 
mechanizace, 
nářadí / 

Mechanizova
né nářadí - 
elektrické, 

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

3 2 2 12 * obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je 
vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit;

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí 
ruky obsluhy z jeho tlačítka;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment 
vrtačky při zablokování vrtáků);

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím 
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě;
Malá 
mechanizace, 
nářadí / 

Mechanizova
né nářadí - 
elektrické, 

* vyklouznutí, vypadnutí mechan. nářadí z ruky, 
sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí, 
zejména rukou a přední části těla (pořezání, řezné 

3 2 2 12 * používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím 
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a 
mastnotou);

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to 
řádným utažením ve všech třech polohách;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání 
používat vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem;

Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 

Mechanizova
né nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně 

* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, 
rukavice na rotující nástroj (nejčastěji vrták u 
vrtaček a rotující upínací součásti brousících, 
leštících, hladících kotoučů apod. nářadí s 
rotujícími nástroji);

2 2 2 8 * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;   

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* namotání, navinutí rukavice při kontaktu ruky s 
rotující míchací vrtulí nasazenou na el. vrtačku; 

* nepracovat v rukavicích;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod., 
(nebezpečné je držet nářadí, zejména vrtačky, při práci v rukavicích);

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v 
klidu;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na 
spínači;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou 
odstraňovat třísky a odpad;

Malá Mechanizova * zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby 2 3 2 12 * správné osazení a upevněné nástroje;   
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* použití vhodného nástroje;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování 
nářadí;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* funkční ochranné zařízení;
Malá 
mechanizace, 

Mechanizova
né nářadí - 

* ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími 
částmi omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím 

2 2 2 8 * omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a pod. nestabilních 
konstrukcích pro práce ve výškách;

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* používání OOPP (brýle, čepice popř. přilba);
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* pevné postavení pracovníky s možností odklonit hlavu či tělo mimo 
padající části

Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 

Mechanizova
né nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně 

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

3 2 2 12 * omezení práce s nářadím na žebřících;   

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* připoutání nářadí k tělu, části oděvu, požití brašen, pouzder, poutek apod.;

Malá 
mechanizace, 

Mechanizova
né nářadí - 

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku 
apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění 

2 3 2 12 * zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím, 
omezení práce na žebřících;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, namísto žebříku 
používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a s 
plošinou, lešení apod.);

Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

Mechanizova
né nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně 

* 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) prach 
přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.), 
kameniny, betonu, teraca apod.)

2 2 2 8 * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat 
ochrannou masku (respirátor);

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;
Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

Mechanizova
né nářadí - 
elektrické, 
pneumatické 
všeobecně 

* 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;

2 2 2 8 * udržování nářadí v řádném technickém stavu;   

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze;

Malá Mechanizova * úraz obsluhy elektrickým proudem 2 4 3 24 * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;   
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

Pozn.: 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.

* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním 
nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových 
konstrukcích;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce 
ve směně a po skončení práce s nářadím (případně závad předat nářadí nebo 
jeho součásti k opravě);
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout 
nebo zapnout ani poškozených el. přívodů

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení 
vidlice ze zásuvky;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným 
způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, el. kabel nenamáhat 
tahem;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně 
označený a určený pro toto prostředí;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku 
pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
Malá Mechanizova * zasažení různých částí těla částmi roztrženého 2 3 2 12 * správné osazení a upevněné brousícího nástroje;   

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* použití vhodného brousícího nástroje, ne používání poškozeného nebo 
nadměrně opotřebovaného brousícího kotouče;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* použití brousícího kotouče s přípustnou rychlostí větší než max. dovolená 
rychlost vyznačená na štítku brusky,

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* používání brusky souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování 
nářadí, nenamáhat řezací kotouč na ohyb;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* funkční ochranné zařízení brousícího kotouče;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* ochrana brousícího kotouče před mechanickým poškozením;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* další opatření viz ČSN 23 9055 Mechanické ruční nářadí. Bezpečnostní 
předpisy pro ruční brusky (1.67, zm. a - c);

Malá Mechanizova * pořezání rotujícím nástrojem (brousícím, 2 2 2 8 * postupovat dle návodu k používání;   
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nepřenášet nářadí s prstem na spínači, při připojení k síti;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí, ochrana před 
olejem a mastnotou;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a 
zabránit styku ruky s brousícím nebo řezacím kotoučem, např. při 
nežádoucím uvedení do chodu;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* 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;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* 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;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno a rukou odstraňovat odpad;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v 
klidu;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* po ukončení práce, před jeho údržbou a před výměnou nástrojů vytáhnout 
přívodní kabel ze zásuvky;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo 
unavena nesmí s nářadím pracovat;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout 
nebo zapnout;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 

* nářadí přenášet jen za část k tomu určenou
Malá 
mechanizace, 

Horkovzdušn
é pistole 

* popálení obsluhy horkým vzduchem, popř. 
dotykem ohřátého předmětu

2 2 2 8 * nářadí používat jen pro účely, pro které je určeno (nikoliv např. pro 
vysoušení vlasů), nedotýkat se horké trysky ani ohřátých předmětů;

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * používat OOPP, (rukavice, pokrývka hlavy, příp. respirátor);
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * nesměřovat proud horkého vzduchu proti osobám;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * dodržování zásad požární ochrany, před odklizením a úschovou pistole ji 

nechat vychladnout;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * dostatečné větrání a výměny vzduchu místa práce;
Malá 
mechanizace, 

Horkovzdušn
é pistole 

* požár, vznícení hořlavých hmot, popálení 
pracovníků;

1 3 2 6 * nářadí používat jen pro účely, pro které je určeno (nikoliv např. pro 
vysoušení vlasů), nedotýkat se horké trysky ani ohřátých předmětů;

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * působení kouře a spalin; * používat OOPP, (rukavice, pokrývka hlavy, příp. respirátor);
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * nesměřovat proud horkého vzduchu proti osobám;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * dodržování zásad požární ochrany, před odklizením a úschovou pistole ji 

nechat vychladnout;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * dostatečné větrání a výměny vzduchu místa práce;
Malá 
mechanizace, 

Horkovzdušn
é pistole 

* působení výparů při ohřátí některých materiálů 2 2 2 8 * nářadí používat jen pro účely, pro které je určeno (nikoliv např. pro 
vysoušení vlasů), nedotýkat se horké trysky ani ohřátých předmětů;

  

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * používat OOPP, (rukavice, pokrývka hlavy, příp. respirátor);
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * nesměřovat proud horkého vzduchu proti osobám;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * dodržování zásad požární ochrany, před odklizením a úschovou pistole ji 

nechat vychladnout;
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Horkovzdušné pistole Horkovzdušné pistole * dostatečné větrání a výměny vzduchu místa práce;
Vnitrozávodní 
doprava / 

Provoz na 
vnitrozávodní

* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající 
na provozovaných vozidlech - nehody v areálu 

3 3 3 27 * seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu (jsou-li 
zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
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Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 

* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz, přednost v 
jízdě, max. rychlost apod.);

Vnitrozávodní doprava / Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 

* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu, či 
dopravních cest;

Vnitrozávodní 
doprava / 
Provoz vozidel 
na 

Provoz na 
vnitrozávodní
ch a 
staveništních 

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části 
stavby či jiné pevné konstrukci či překážce při 
vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání 
apod.;

2 3 2 12 * křídla vrat zajistit v potřebné poloze;   

Vnitrozávodní doprava / Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 

* zranění osoby samovolným pohybem vratových 
křídel ;

* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo i vpravo;

Vnitrozávodní doprava / Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 

* naražení vozidla na pevnou konstrukce - škody 
na vozidle;

* používat indikátory šířky vozidla;

Vnitrozávodní doprava / Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 

* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů až do výšky 
očí sedícího řidiče;

Vnitrozávodní doprava / Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 

* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné, vyloučení 
přítomnosti osob za vozidlem;

Vnitrozávodní doprava / Provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 

* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v prostorách 
expedice atd.;

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* pád břemene na řidiče vysokozdvižného vozíku 2 3 2 12 * jsou-li vysokozdvižné vozíky používány pro manipulaci s břemeny, která 
by mohla spadnout na řidiče (např. vysoká břemena nebo členěná břemena), 
musí být vybaveny opěrnou mříží, jejíž výška, šířka a velikost otvorů jsou 
dostatečné k tomu, aby účinně snížily nebezpečí pádu břemene nebo jeho 
části na řidiče;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vysokozdvižné vozíky řízené řidičem (tj. kromě ručně vedených vozíků) 
opatřeny ochranným rámem nad místem řidiče, jsou-li užívány při stohování 
do větší výšky než l,5 m nad sedadlo řidiče (s výjimkou vysokozdvižných 
vozíků řízených řidičem, kde není nebezpečí, že náklad - břemeno spadne 
na řidiče);

Vnitrozávodní 
doprava / 

Manipulační 
zdvižné 

* pád břemene (palety a jiné manipulační 
jednotky) z vidlic a zasažení osoby nacházející se 

2 3 2 12 * vyžadovat, aby řidič dodržoval zákaz opouštět vozík, je-li břemeno 
zdviženo;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval vnější 
půdorysné rozměry;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * ložený materiál nesmí nezasahovat do nabíracích otvorů;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * materiál ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo zabráněno 

zranění osob pádem uvolněného materiálu;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * břemeno a jeho části uložené na vozíku (resp. vidlicích je zabezpečeno 

proti pádu sesutí nebo posunutí (bezp. uložením, fixací apod.),
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečistěnou 
(zablácenou, se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se znečistěnými místy 
styku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m vysokozdvižnými 
vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, vyžadovat aby zaměstnanci 
používali ochranné přilby;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržovat zákaz zdržovat se pod břemenem zdviženým na vidlicích 
vozíku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * hranice stohované manipulační jednotky svislá s min. odklonem od 
svislice (max. 2 %);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Po dobu práce vysokozdvižného vozíku má mít řidič, popř. jiné osoby 

ochrannou přilbu (dle míry ohrožení; (stanoví-li tak dopravně provozní řád)

Vnitrozávodní Manipulační pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) 2 3 2 12 * správně nastavit rozteče nosných vidlic dle šířky palety;   
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * manipulační jednotky určené pro vidlicovou manipulaci mají pro zasunutí 

vidlice mezeru mezi jednotlivými vrstvami (nebo nabírací otvor) nejméně 
60 mm;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * nosná vidlice je zcela zasunována do nabíracích otvorů palet, rovnoběžně 
s jejich osou; vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně ve dvou třetinách 
její délky nebo šířky s vyloučením možnosti sklouznutí;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při nasouvání vidlice nenaráží na žádné části palety;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * řidič vozíku břemeno nadzvedne paletu s manipulační vůlí nad stoh; je-li 

břemeno nad stohem, zdvihací zařízení vozíku musí být postaveno kolmo;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * břemeno ukládáno opatrně a bezpečně, vidlice musí být oddáleny od 
břemene spuštěním nebo předklopením zdvihacího zařízení, vozíku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování, ukládání do regálů, nakládce a vykládce kontejnerů a 
dopravních prostředků není přesah vidlice přes vnější rozměry palet 
povolen;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * paletou ne manipulováno pouze jedním ramenem vidlice;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vidlicová manipulace prováděna pouze s jednou paletou nebo nástavbou;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky POZN.
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Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky k obsluze manipul. vozíku pověřovat jen zaměstnance k tomu odborně a 
zdravotně způsobilého (s průkazem řidiče mot. vozíku); řidiče nutno 
seznámit s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení. Nutno 
zajišťovat opakovací školení a přezkoušení, ověřování zdrav. způsobilosti 
řidičů.

Vnitrozávodní 
doprava / 

Manipulační 
zdvižné 

* sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné 
manipulační jednotky a ohrožení osoby v blízkosti 

3 3 3 27 * udržován rovný povrch ploch ke stohování materiálu včetně uliček v 
řádném stavu,

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * ložené prosté palety (a jiné manipulační jednotky) stohován jen jsou-li 
loženy materiálem, který snese bezpečné stohování a zaručuje vytvoření 
stabilního stohu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * stohy palet a jiných manipulačních jednotek vytvářeny ze stejného druhu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek (palet, ukládacích beden, 
kontejnerů) není překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací 
výška;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * každý druh a typ manipulačních jednotek má stanovenu stohovací výšku, 
případně počet vrstev;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * stohovat manipulační jednotky, které nemají stanoveny stohovací nosnosti 
stohovací výšky, lze za těchto podmínek:

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - manipulační jednotky jsou konstrukčně, popřípadě svým tvarem 
uzpůsobeny manipulaci při stohování (nabírací otvory, závěsy, uzpůsobené 
pro svěrací čelisti a pod.),

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - manipulační jednotky snesou tlaky vznikající při stohování,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - vytvořený stoh bude stabilní,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - stohovací výška stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu a 

nepřekročeny přípustné tlaky vznikající při stohování (viz ČSN 26 9030);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * stohy a hranice stále stabilní, nesmí být jednostranně nakloněny); hrozí-li 
nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí být neprodleně bezpečně 
zajištěny nebo rozebrány;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování je nad ukládaným materiálem neboli nad vytvořeným stohem 
min. 200 mm volný prostor;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Lahve se stlačeným plynem při přepravě vozíkem zajištěny proti pádu, 
nárazu a volnému pohybu do stran (láhev uložit na tvarově upravenou 
podložky, paletu apod.)

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Hranice stohované manipulační jednotky svislá s min. odklonem od svislice 
(max. 2 %)

Vnitrozávodní Manipulační * převrácení vozíku (po zrrátě stability), zranění 1 4 3 12 * zdvižný vozík opatřen štítkem a diagramem nosnosti;   
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Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při manipulaci s břemenem (paletizační jednotkou, paletou apod.) 
nepřekročovat nosnost vysokozdvižného vozíku; břemeno ukládat správně, 
rovnoměrně, v souladu se zatěžovacím diagramem;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * správná technika jízdy, zejména v zatáčkách, vyloučení najetí kolem na 
překážku, rovinnost pojezdových ploch;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vysokozdvižný vozík s výškou zdvihu více jak 1,5 m nad sedadlo vybaven 
ochranným rámem;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dopravní cesty jasně vyznačeny nebo stanoveny (např. v dopravně 
provozním řádu);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dopravní cesty, průchody, podlahy a rampy udržovat v dobrém provozním 
stavu, aby se zamezilo poškození vozíku, aby se neporušila jeho stabilita a 
aby nebyla nepříznivě neovlivněna bezpečnost provozu vozíku; je zajištěn 
vyhovující stav komunikací, jejich rovným, tvrdý a protismyskový povrch;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * podlahy, poklopy, můstky mají dostatečnou únosnost a jsou udržovány

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * nosnost uvedená výrobcem vozíku není překročena
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * udržován řádný technický stav vozíku, zejména:
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - účinné provozní nouzové a parkovací brzdy;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - vybavení vozíku pojistným zařízením, které brání jeho použití 

nepovolanými osobami a trvalé vyžadování a kontroly zda řidič vyjímá 
klíček ze spínací skříňky při každém opuštění vozíku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - ochranný rám,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - vůle řízení,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - stav a druh použitých kol,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - obsah škodlivin ve spalinách,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - dodržování podmínek podélné i příčné stability vozíku (výběr vidlic, 

vyložení těžiště břemene, okamžitá nosnost vozíku;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * řidič neopouští vozík s motorem v chodu;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * odstavený vozík (tj. bez dozoru řidiče, opustí-li řidič vozík), je nabírací 

prostředek břemene zcela spuštěn, ovládače uvedeny do neutrální polohy, 
přívod energie přerušen, parkovací brzda zabrzděna a vozík zajištěn proti 
jakémukoliv neúmyslnému nebo neoprávněnému použití (řidič nesmí opustit 
vozík bez jeho zajištění proti zneužití nepovolanou osobou);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - dále viz návod k obsluze a ČSN 26 8805, ČSN EN 1726-1;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Vozíky a jejich zařízení nutno provozovat a používat jen pro účely které 

jsou určeny výrobcem a konstruovány, v souladu s vyznačenou nosností 
resp. tažnou silou nebo požadavky zatěžovacího diagramu
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Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky U zdvižného vozíku musí být břemeno uloženo v souladu se zatěžovacím 
diagramem.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Vozík musí opatřen štítky se symboly odpovídajícím funkcím ovládán a 
symboly rizik.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Výstražné nátěry vozíku, informační a instrukční štítky udržovány v dobrém 
a čitelném stavu, a včas obnovovány

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* přiražení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. 
vidlicemi, k pevné překážce, ke konstrukci;

2 3 2 12 * šířka uliček mezi stohy odpovídá způsobu ukládání materiálu (šířka uličky 
pro průjezd dopravních vozíků, musí být alespoň o 0,4 m větší než nejvyšší 
šířka vozíků nebo nákladů - viz ČSN 26 9010);

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * břemena nezasahují do prostoru řidiče vozíku a nepřekáží mu v řízení;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * jestliže při jízdě vpřed břemeno brání viditelnosti, musí vozík pojíždět s 
břemenem vzadu; za určitých podmínek, např. při stohování nebo při 
překonávání svahů, kde se požaduje pohyb s umístěným břemenem vpředu, 
musí být věnována zvýšená pozornost řízení vozíku za použití pomocných 
(přídavných) prostředků nebo vyžadují-li to podmínky provozu navádění 
jinou osobou;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Dle ČSN 26 8805 má provozovatel určit osoby odpovědné za tech. stav a 
provoz vozíků (např v dopravně provozním řádu), zajistit bezpečný 
technický stav vozíků včetně odstranění zjištěných poruch a závad, zajistit 
zaškolení a zaučení pracovníků provádějících údržby a opravy vozíků, 
zajistit předepsané označení, vybavení vozíků, vést přísl. záznamy o 
provozu vozíků.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Provozovatel má zajišťovat pravidelnou údržbu a opravy vozíků na základě 
zjištění denní kontroly,- preventivně dle stanoveného časového plánu 
(harmonogramu), na základě výsledků pravidelných technických kontrol, a 
průběžně podle návodů výrobce

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou 
pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby 
pohybem a pracovní činností vozíku

2 3 2 12 * soustředěnost řidiče, sledování okolního provozu, přiměřená rychlost;   

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * střet vozíku s jiným vozidlem v silničním 
provozu;

* převážené břemena nezabraňují řidiči ve výhledu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržování volných profilů komunikací, skladovacích zón
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * před zahájením couvání se řidič přesvědčí, zda při couvání a najíždění 

couváním nikoho couvajícím vozíkem nezraní;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vyloučení přítomnosti osob v dráze vozíku, zejména při jeho couvání;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vozík udržován v čistém stavu aby mohly být zjištěny uvolněné nebo 
poškozené díly);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * zařízení zdvihu, nabírací prostředky, pedály, schůdky a podlahy vozíků 
musí být zbaveny mastnoty, oleje, bláta atd.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vozíku pravidelně kontrolovány a udržovány:
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - výfukový systém a připojení karburátoru, odpařovače a palivového 

čerpadla vozíků se spalovacím motorem,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - pneumatiky, aby se zjistilo poškození běhounu, bočnic a ráfků.
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - přilnavost plných obručí ke kovovým páskům nebo k ráfkům (případě 

nutnosti odstranit cizí tělesa z běhounu;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - brzdy, řízení, ovládací mechanismy, výstražná zařízení, osvětlení, 

regulátory, zařízení proti přetížení
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - všechny části mechanismů zdvihání a naklápění a části podvozku (tyto 

části pečlivě a pravidelně prověřovat)
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - ochranná a bezpečnostní zařízení;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - akumulátorové baterie, motory, regulátory nebo; stykače, koncové spínače, 

ochranná zařízení, elektrické vodiče a konektory (a kontrolovány)

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - hydraulické systémy, válce, ventily a jiné podobné části.
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vadný nebo poškozený vozík (který by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo 
bezpečnost jeho prac. nasazení a který by být příčinou nebezpečí) vyřazen z 
provozu, dokud nebude opět uveden do bezpečného stavu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * pro použití vozíku v silničním provozu (včetně nakládky a vykládky na 
silnicích a místních komunikacích) vyžádán souhlas DI Policie ČR

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vyžadují-li to podmínky použití je vozík vybavený přídavnými 
výstražnými prostředky (světla a blikače)

Vnitrozávodní 
doprava / 

Manipulační 
zdvižné 

* pád řidiče při sestupování z vozíku 2 2 2 8 * používání nášlapných prvků, přidržování se madel apod. úchytných prvků;   

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržování zákazu seskakovat z vozíku;
Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* pád osoby dopravované na vozíku 1 3 2 6 * dodržován zákaz přepravy osob s výjimkou případů, kdy je vozík pro 
jejich přepravu konstruován
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* přiražení rukou nebo nohou břemenem na 
vidlicích k podlaze,

3 2 2 12 * vyloučení přítomnosti osob v nebezpečné blízkosti vidlic a pod zdviženým 
břemenem;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * přiražení osoby pohyblivou částí vozíku
Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

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

2 2 2 8 * vozík se spalovacím motorem používán v uzavřených prostorech jen za 
dodržení hygienických požadavků na prac. prostředí, pokynů výrobce a 
nejsou-li překročeny NPK (PEL- přípustné expoziční limity) v prac. 
ovzduší;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * je-li vozík opatřen katalyzátorem je řidič seznámen s předpisy výrobce;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * udržování katalyzátoru ve funkčním stavu, technické prohlídky a kontroly; 

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* pád vozíku při najíždění na ložnou plochu 
vozidla/vagónu;

1 4 3 12 * překladové (přechodné) můstky nebo mostové lávky mají odpovídající 
bezpečnost/nosnost, aby unesly naložené vozíky, jejích max. zatížení je 
vyznačeno trvanlivě a zřetelně na štítcích

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * pád vozíku při přejíždění po můstku; * překladové můstky nebo mostové lávky zajištěny tak, aby se zamezilo 
jakémukoliv náhodnému pohybu, výkyvu nebo sklouznutí (funkční a 
správně působící upevnění a zajištění vylučující neočekávaný zdvih a/nebo 
posun vozíku);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * prolomení můstku, nájezdové rampy při zatížení 
vozíkem s břemenem

* překladové můstky a mostové lávky mají protismykový povrch (nemají 
mít větší sklon než 10 %);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * jsou-li překladové můstky nebo mostové lávky na místě určení, jsou 
provedena opatření pro zabezpečení vozidla proti nežádoucím pohybům 
během nakládání;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * před vjezdem vozíku do silničního vozidla je prověřeno, zda brzdy jsou 
zabržděny a kola podložena (zakládací klíny kol nemusí být použity, je-li 
silniční vozidlo vybaveno automatickou parkovací brzdou ovládanou 
pružinou);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Pro podrobnější identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik možno dále využít 
např.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky ČSN 29 9030 Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
manipulaci a skladování (8.98),

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky ČSN EN 1398 (26 9710) Vyrovnávací můstky (5.98),
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky ČSN EN 1459 (26 8804) Bezpečnost manipulačích vozíků - Vozíky s 

proměnným vyložením a vlastním pohonem (12.99);
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a 
provozní 
budovy / 
Odstavné a 
parkovací 
plochy 

Odstavné a 
parkovací 
plochy 

* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby 1 3 2 6 * správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího stání dle ČSN 
73 6056, která stanoví parametry na příjezdní a výjezdní komunikace, 
způsob řazení, velikost, a rozměry stání, poloměry oblouků a šířky pruhů při 
jízdě vozidel po kružnicové dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, 
velikost stání a šířky komunikací mezi stáními;

  

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * podélný sklon stání do 3 %;
Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * 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 %;

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní komunikaci;

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými vodorovnými 
dopravními značkami (ČSN 01 8020); u povrchů, kde nelze aplikovat 
vodorovné značení jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, 
popř. označit šířku stání na přilehlé obrubníky;

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * udržování sjízdnosti v zimním období
Výrobní a 
provozní 
budovy / 
Odstavné a 

Odstavné a 
parkovací 
plochy 

* uklouznutí, pád osoby 2 2 2 8 * odvod dešťové vody;   

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy Odstavné a parkovací plochy * udržování schůdnosti zejména v zimním období;
Výrobní a 
provozní 

Venkovní 
komunikace a 

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým 
provozem

1 3 2 6 * vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe oddělených 
chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;

  

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * 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 %);

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * dopravní značení dle potřeb povozu a ohrožení osob;
Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a 
provozní 
budovy / 
Venkovní 
komunikace a 
pracoviště 

Venkovní 
komunikace a 
pracoviště 

* pád osoby do hloubky 1 3 2 6 * zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po mostech 
podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými zpevněnými stěnami o 
vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s přirozenými břehy o sklonu větším 
než 1 : 1

  

Výrobní a 
provozní 
budovy / 

Venkovní 
komunikace a 
pracoviště 

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

2 2 2 8 * včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k zabránění 
uklouznutí a pádu při osob při pohybu na venkovních komunikacích v 
zimním období;

  

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich nezdržovala 
voda (nebezpečí zamrznutí);

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1: 8 až 1 : 12;

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné úrovni s přilehlým 

chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné apod. ;
Výrobní a Venkovní * náraz dopravního prostředku na překážku 1 2 1 2 * zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;   

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště Venkovní komunikace a pracoviště * označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek nosných prvků 
nadzemních vedení, okrajů vystupujících konstrukcí, ramp apod. v blízkosti 
komunikací bezpečnostním označením (žlutočerným nebo bíločerveným 
šrafováním);

Výrobní a 
provozní 

Elektrická 
zařízení 

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým 
dotykem;

1 3 2 6 * preventivní údržba el. zařízení, revize dle ČSN 33 1500, odstraňování 
závad;

  

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * obnažení živých částí, snížení izolačních 
vlastností, zkrat způsobený vodivým předmětem;

* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, 
pohyblivých přívodů apod.);

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení *šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * seznámit se s návodem pro použití;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení,
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a 

skončení pracovní směny;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich vedení přes 

ostré hrany, namáhání na tah apod.,
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení * 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) ČSN 33 1610;

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Elektrická zařízení (viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
Výrobní a 
provozní 
budovy / 
Elektricná 

Atmosferická 
elektřina 
(blesk) 

* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou 
elektřinou);

1 4 3 12 * 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);

  

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) * smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním 
vůdčím jiskrovým výbojem;

* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném 
stavu (revize, odstraňování závad);

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) * nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým 
výbojem:

(viz též knihovna "Elektrická zařízení - Atmosférická elektřina") 

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) - popáleniny všech stupňů;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) - ochrnutí nervového systému;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) - šok, zástava dechu;
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) - požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných 

látek (energií blesku)
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) - přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové 

plochy nebo hmoty
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení Atmosferická elektřina (blesk) * 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;

Výrobní a 
provozní 

Kancelářské 
práce 

* naražení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, 
skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a 

2 1 1 2 * správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min. průchody 550 
až 600 mm);

  

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * udržování pořádku;
Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk,
Výrobní a Kancelářské * pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho 1 2 1 2 * správné stabilní postavení vyšších skříní a kancel. nábytku;   

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * nesedat na okraje stolů a židlí;
Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;
Výrobní a Kancelářské * zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při 3 3 3 27 * správné zacházení s kancelářskými pomůckami;   

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém držáku,
Výrobní a Kancelářské * pád předmětů a věcí na nohu pracovníka 1 2 1 2 * udržování pořádku na stolech a ve skříních;   
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * nepřetěžování polic, regálů;
Výrobní a Kancelářské * opaření vodou, horkými nápoji 1 2 1 2 * opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;   

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Kancelářské práce * zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;
Výrobní a Zařízení se * únava očí - zraková zátěž, poškození zraku 2 2 2 8 * správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače;   

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami (další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o 
minimálních zdravotních a bezpečnostních 
požadavcích na práci se zobrazovacími 
jednotkami)

* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami * vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 60 cm dle její 
velikost); výška středu monitoru vzhledem ke zrakové ose;

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami * v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na obrazovce);

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami * 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);

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami * přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami * pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;
Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami 

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami Předpisy:
Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami - ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské 

práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání 
pracovního místa a na pracovní plochu (10.99)

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami 

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami - ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské 
práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí 
(10.00

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami 

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami - ČSN EN ISO 9241-9 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské 
práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - 
s výjimkou klávesnic (12.00)

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami 

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami - ČSN EN ISO 13 4706-1 (83 3583) Ergonomické požadavky na 
kancelářské práce se zobrazovacími displeji založenými na plochých 
panelech - Část 1: Úvod (12.00)

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami 
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami (další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních 
a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami a 
připravované nař. vl.)

Výrobní a 
provozní 

Zařízení se 
zobrazovacím

* 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

  

Výrobní a provozní budovy / Kancelářské práce Zařízení se zobrazovacími jednotkami viz např. ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na 
kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na 
uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99)

Výrobní a 
provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

Zvýšené 
podlahy, 
plošiny a 
komunikace 

* pád osob při otevírání, čistění, údržbě světlíků, 
při výměně skleněných výplní světlíků ve vyšších 
místech budov (v případě obtížně přístupných 
světlíků)

1 3 2 6 * umožnění bezpečného přístupu ke světlíkům z vnější i vnitřní strany 
(zřízení bezpečných výstupů, ochozů, lávek apod.)

  

Výrobní a 
provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 

Pracovní 
prostředí - 
osvětlení 

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

3 2 2 12 * umístění stanovišť pro obsluhu strojů a volba míst práce dle 
nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení vhodného a 
dostatečného umělého osvětlení, zajištění vhodného místního osvětlení;

  

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky Pracovní prostředí - osvětlení * rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na zrakovou 
náročnost;

Výrobní a 
provozní 

Vrata, dveře * samovolné zavření křídel vrat např. vlivem 
působení větru;

2 2 2 8 * zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrče 
apod.)

  

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky 

Vrata, dveře * přiražení, naražení osoby neočekávaným 
pohybem křídel; 

Výrobní a 
provozní 

Vrata, dveře * vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu 1 3 2 6 * snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat, správné provedení 
a udržování závěsů vrat;

  

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky 

Vrata, dveře * mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí;
Výrobní a 
provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

Vrata, dveře * pád posuvných dveří 1 3 2 6 * posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí,   

Výrobní a 
provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

Vrata, dveře * pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru 1 3 2 6 * vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění jejich pádu zpět (dolů);   

Vypracoval: Ing. Libor Skácal stránka 29 z 57



Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a 
provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 

Okna, dveře * pořezání o sklo rozbité skleněné výplně 1 2 1 2 * průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti 
dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně označeny; zejména 
viditelné označené celoskleněných vstupních dveřních křídel na 
exponovaných místech;

  

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky 

Okna, dveře * vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností, na 
exponovaných místech;

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky 

Okna, dveře * včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní;

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky 

Okna, dveře * okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti 
samovolnému zavření;

Výrobní a 
provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

Okna, dveře * úder, nebezpečí srážky osob 3 1 1 3 * kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo musí mít 
průhledné okénko;

  

Výrobní a 
provozní 

Okna, dveře * pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání 
okna, světlíku

1 2 1 2 * snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného místa;   

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky 

Okna, dveře * zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům; 
Výrobní a 
provozní 

Zvýšené 
podlahy, 

* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy, 
plošiny, lávky, ocelových roštů a jiných 

2 3 2 12 * opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou, zarážkou o 
výšce min. 100 mm;

  

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * ochrana materiálu a předmětů proti pádu;
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími předměty 

(ohrazením, vyloučením vstupu osob, střežením ap.;
Výrobní a 
provozní 

Zvýšené 
podlahy, 

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

1 4 3 12 * opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty, zajištěnými proti 
posunutí, zvrtnutí a jinému. nežádoucímu pohybu;

  

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a poškozených prvků 
(zkorodovaných roštů, poklopů, nahnilých fošen a dřevěných částí poklopů 
apod.)

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových komunikací 
(svislých ocel. žebříků)

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

Zvýšené 
podlahy, 
plošiny a 
komunikace 

* 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) ;

2 4 3 24 * zajištění bezpečného pohybu po střeše, (dostatečná únosnost střechy, 
zábradlí);
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Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * určení vhodných kotvících bodů pro použití prostředků osobního zajištění 
(bezpečnostních postrojů)

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * při práci na neúnosné střešní krytině ochrana proti propadnutí dle vyhl. č. 
324/90 Sb;.

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

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.);

2 3 2 12 * zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce, zřízení 
manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;

  

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu 
budovy, haly;

* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek apod. 
ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní zdí popř. jiným 
ochranným prvkem;

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech budov a 
objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky, např. při pracích na 
střechách;

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace * nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;
Výrobní a 
provozní 
budovy / 
Výrobní a 

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob 

* zakopnutí, pád osoby na rovině 3 2 2 12 * odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout - 
šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických 
kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy a 
komunikací;

  

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení 
o různé překážky a vystupující části z podlahy

* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo 
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování);

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez 
překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením;

Výrobní a 
provozní 
budovy / 
Výrobní a 
provozní 
budovy a jejich 

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob 

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád 
osoby na podlaze pracovního stanoviště obslužné 
plošiny, pracovních schůdcích apod. na 
horizontálních komunikacích, schodištích, 
rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích 
můstcích apod.;

2 2 2 8 * rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, 
udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, 
nerovností apod.;

  

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * uklouznutí při chůzi po mokrých (v 
umývárnách. koupelnách, při vystupování z vany) 
zamaštěných (kuchyních) podlahách; (při chůzi 
nebo pracovních činnostech);

* vhodná pracovní obuv, umývárnách použití rohoží;
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Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * uklouznutí na podlaze např. za vchodovými 
vstupními dveřmi

* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících 
kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid včasné odstranění nečistot 
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), vytírání podlah do sucha za 
použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.;

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních kapalin tak, aby 
se na ní v mokrých provozech nezdržovala kapalina (voda);

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * v zimním období odstraňování námrazy,sněhu, protiskluzový posyp;

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení přirozeným 
opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu povrchu;

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

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

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob 

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

3 3 3 27 * správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby 
byly dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, obslužných prostorů apod. 
(dle ČSN 73 5105, ČSN 26 9010 atd.)

  

Výrobní a 
provozní 

Podlahy, 
komunikace - 

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými 
cestami v případě nebezpečí

1 3 2 6 * vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé 
udržování volných únikových cest a nouzových východů;

  

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven);

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * označení určených únikových cest a nouzových východů;
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Podlahy, komunikace - pohyb osob * dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybaveny zřetelným, dobře 

rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s 
výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, 
musí umožňovat ruční otevření.

Výrobní a 
provozní 
budovy / 
Výrobní a 
provozní 
budovy a jejich 

Schody a 
žebříkové 
výstupy - 
pohyb osob 

* pád osoby při sestupování (méně při 
nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 
pevných ocelových žebříků a stupadel 
zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými 
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;

3 2 2 12 * rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest;   

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * šikmé nesprávné našlápnutí na hranu; * přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých 
ocelových žebřících;
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Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při 
snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi 
apod.;

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového 
stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají lepší 
protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí 
podešví;

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * očistění obuvi před výstupem na žebřík
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * označení prvního a posledního schodišťového stupně;
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran schodišťových 

stupňů, nahrazení ocelových schodišť vhodnějšími povrchy nášlapných 
povrchů schodišťových stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné 
plochy

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob * správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky, možnost použití 
záchytného prvku (madla) pro přidržení na konci žebříku při vystupování;

Výrobní a Rampy * pád osoby z volného okraje rampy , uklouznutí 2 3 2 12 * rovné a protiskluzové provedení povrchu rampy;   
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části 

Rampy * označení volného okraje rampy černožlutým šrafováním;
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části 

Rampy * opatření volného okraje rampy snímatelným a jinak upraveným zábradlím 
(slouží-li rampa jako komunikace);

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

Rampy * dostatečné osvětlení rampy;
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části 

Rampy * v zimním období odstraňování námrazy, kluzkosti;
Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části 

Rampy * dodržení max. sklonu vnitřních ramp pro dopravu 1 : 12 (8,3 %); max. í 
sklonu vnitřních ramp komunikací pro pěší 1 : 8 (12,5 %), vyjímečně max. 
sklon vnitřních ramp pro pěší 1 : 6 (16,6 %);

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 

Ruční 
manipulace 

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve 
skladovacích prostorách, po zakopnutí o 
překážku, uklouznutí, klopátnutí, podvrtnutí nohy;

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);

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu; * udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v řádném 
stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * naražení a pád pracovníka na dopravní 
prostředek, na manipulační zařízení, na uložené 
předměty; 

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch 
vozidel, manipulačních prostor,

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. 
vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé 
el. přívody, kotevní šrouby atd.)
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Manipulace a 
skladování / 
Ruční 

Ruční 
manipulace 

* pád břemene na pracovníka, zasažení 
pracovníka pádem břemene, pohybujícím se 
břemenem;

2 2 2 8 * dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu 
břemene a pod břemenem, zejména nezdržovat se v bezprostřední blízkosti 
zdviženého břemene;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * pád skladovaného a manipulovaného materiálu 
na pracovníka,zasažení pracovníka materiálem v 
důsledku ztráty stability stohované manipulační 
jednotky (stohu, hranice) a kusového materiálu

* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a 
prvků zespod nebo ze strany stohu;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném 
materiálu;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě jinými 
zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost pracovníků na 
břemeni a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet pod zdviženým 
břemenem;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací vysokozdvižným 
vozíkem;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky vyjadřující 
správný a bezpečný způsob manipulace např.: "TĚŽIŠTĚ"; 
"NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ"; "HMOTNOST LIMIT 
STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU VRSTEV VE STOHU", 
"NESTOHOVAT

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace 

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na 
osobu;

2 2 2 8 * zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší plochu;   

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, 
posunutí, sklopení , skutálení apod. kusového 
materiálu)

* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí sesunutí nebo pád 
a převržení;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů jej skladovat 
jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m), při zajištění jeho stability 
provázáním;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny, provázáním zejména materiálu skladovaného nastojato, na užších 
hranách, trubek, rour, svazků a kotoučů atp.

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace Pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené podle hmotnosti 
břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace 

* pád břemene na nohu, naražení břemenem; 2 2 2 8 * před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, soudržnost, fixaci) 
přepravních obalů;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * zhmoždění a naražení rukou a nohou při 
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;

* správné způsoby ruční manipulace;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * správné uchopení břemene;
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení;
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 

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);

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných pomůcek, 
ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků)

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 

Ruční 
manipulace 

* přetížení a namožení; 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;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * natržení nebo natažení svalů a šlach paží 
následkem fyzického přetížení a nepřiměřené 
námahy;

* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech 
manipulace;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * natržení svalů a šlach při náhlých prudkých 
pohybech prochladlých nerozhýbaných svalů, 
zejména spojených s vysokým zatížením;

* správné způsoby ruční manipulace;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace Limitující hodnoty fyzické zátěže závisí na celé 
řadě faktorů, zejména na věku, fyzické kondici, 
pohlaví, statickém nebo dynamickém zatížení, 
hmotnosti a tvaru manipulovaného břemene, 
způsobu prováděné manipulace, výšce a době 
zvedání, dráze přenášení břemen, frekvenci 
manipulačních úkonů a na zdravotním stavu, 
zvláště u slabších jedinců, žen a mladistvých.

* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * vznik tříselné nebo stehenní kýly při prudkém 
zvednutí břemene u manipulujících, kteří mají 
měkké břišní svalstvo a nedostatečnou pevnost 
tříselných vazů, při doprovodném zvýšení 
nitrobřišního a nitrohrudního tlaku v důsledku 
zadržení dechu a nadměrného zatížení vaziva při 
prudkém zvedání;

* při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci řešit 
současně i počet pracovníků s ohledem 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;
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami např.sochory, 
páčidly, samosvornými a jinými kleštěmi, stojany, seřizovatelnými popruhy, 
vozíky, přepravky, koše, klece, polohovadla, válečky, skluzy apod.;

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 

Ruční 
manipulace 

* poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a 
manipulaci s břemeny v nevhodné poloze;

2 3 2 12 * výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech 
manipulace;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace Poškození páteře může nastat zejména v 
případech je-li břemeno:

* dodržování zásad bezpeč. a zdraví nezávadného způsobu manipulace, 
pokud možno v poloze bez s ohnutých zad;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - příliš těžké nebo příliš velké, * správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko těla, zvedání 
neprovádět trhavými pohyby, manipulace provádět pokud možno v poloze 
bez s ohnutých zad; apod.);

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - neskladné nebo obtížně uchopitelné, * zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním směru;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se 

přemisťovat,
* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - umístěné v takové poloze, že je třeba je držet či 
s ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či 
vytáčením trupu,

* udržování rovné a nekluzné podlahy;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - je pravděpodobné,že díky jeho obrysům a nebo 
konzistenci že způsobit pracovníkům úraz, 
zejména v případě srážky.

* používání vhodné pracovní obuvi;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace Riziko poškození páteře, může nastat je-li fyzická 
námaha:

* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a vhodné úrovni a 
umožnit, aby pracovník mohl zaujmout správnou polohu v bezpečné výšce;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - přílišná, * 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;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - dosahována pouze otáčením trupu, * pokud možno vyloučit činnost při které pracovník nemůže změnit 
pracovní tempo;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - je pravděpodobné, že bude mít za následek 
prudký pohyb břemene,

Další opatření možno stanovit dle Směrnice Rady 90/269/EHS

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace - vykonávána tělem v nestabilní pozici
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * poranění kloubů prudkým nekoordinovaným 

pohybem;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * postupné k poškození kosterního aparátu, svalů, 

vazů i cév;
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * akutní nebo chronické poranění kostry, 
projevující se lumboischiatickými bolestmi v 
křížové části páteře (často následkem zvedání 
břemen s ohnutými zády)

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 

Ruční 
manipulace 

* pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a 
nohou k úložné ploše;

3 2 2 12 * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným 
pracovníkem v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * přiražení břemenem v případě, kdy pracovník 
ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi 
částmi břemene, mezi břemenem a pevnou 
překážkou, při posunování a válení břemene 
(přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém 
ukládání břemene);

* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, vodících 
lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků, 
kolečkových zvedáků atd.;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého 
nesoudržného břemene, pád na nohu;

* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene 
před ruční manipulací;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných 
pomůcek;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložky 
(proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou 
plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky 
(prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a 
podkladu;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace K nebezpečným zatížení svalů a páteře dochází zpravidla při okamžitých 

max. zatížení. Za-městnanci na to doplácejí nemocemi po-hybového ústrojí 
a úrazy páteře. Dochází zpravidla k velkému zatížení meziobratlových 
plotének (proto je důležité chránit si páteř, zvláště u dospívajících osob, 
jejichž organismus se vyvíjí)

Manipulace a Ruční * pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření; 2 2 2 8 * úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;   
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či 

pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací 
plech, poškozený obal, třísky apod.

* úprava břemene, chránění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, 
píchnutí apod.)

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace 
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Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace 

* provádění manipulačních prací v prostorově 
stísněných prostorách;

2 2 2 8 * zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování pořádku, 
odklízení odpadu;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace * přiražení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci 
přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím apod.;

* při ukládání břemen připravit předem podklady (použít podložek, 
prokladů o výšce min. 3 cm)

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 

Ruční 
manipulace 
při 

* pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a 
nohou k úložné ploše;

3 2 2 12 * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným 
pracovníkem v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * přiražení břemenem v případě, kdy pracovník 
ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi 
částmi břemene, mezi břemenem a pevnou 
překážkou, při posunování a válení břemene 
(přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém 
ukládání břemene);

* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, vodících 
lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků atd.;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého 
nesoudržného břemene, pád na nohu;

* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene 
před ruční manipulací;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování a opotřebovaných pomůcek;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a 

úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. 
vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k 
úložné ploše a podkladu;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);
Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace 

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při 
uklouznutí, klopýtnutí;

2 2 2 8 * rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch 
vozidel, manipulačních prostor,

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Ruční manipulace Ruční manipulace při skladování * naražení a pád pracovníka na dopravní 
prostředek, na manipulační zařízení, na uložené 
předměty;

* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. 
vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé 
el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Manipulace a Ruční * propadnutí a převržení dopravních prostředků 1 2 1 2 * poklopy kanálů, šachet a jiných prohlubní dostatečně únosné;   
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * nosnost vyrovnávacích můstků odpovídající provozovanému zatížení, 

jejich horní plocha drsná;
Manipulace a Ruční * pád po uklouznutí pracovníka při dopravě 2 2 2 8 * úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy;   

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * odstranění kluzkosti, dodržování max. přípustného sklonu prozatímních 
šikmých pojezdových ploch cca 1 : 5;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby;
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Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* přetížení a namožení pracovníka při dopravě 
materiálu kolečkem

1 2 1 2 * nejtěžší břemeno ukládat na korbu se co nejblíže k pojezdovému kolečku;   

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * kolečko nutno zvedat i pokládat v podřepu silou dolních končetin s mírně 
nakloněným trupem a rovnou vzpřímenou páteří;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky Používání ručních bezmotorových vozíků je považováno za součást ruční 
manipulace s břemeny s tím, že mezi ruční vozíky patří všechny vozíky s 
ručním pojezdem bez ohledu na to, že vysokozdvižné vozíky mohou mít v 
tomto případě i motoricky ovládaný zdvih.

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky Pokud se bude vozík pohybovat po nerovném terénu, doporučuje se 
používat nafukovací pneumatiky. Pro hladké, rovné a dostatečně únosné 
podlahy, komunikace jsou výhodnější tvrdé obruče. Kvalita a odpovídající 
technický stav podlah a komunikací je podmínkou bezpečného provozu 
všech druhů vozíků.

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* pád pracovníka po sjetí koleček mimo dráhu při 
najíždění na rampu, lyžinu;

1 2 1 2 * dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých 
ramp, nájezdů) tj. 60 cm;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * pád, převrácení ručního vozíku, koleček a 
zasažení pracovníka;

* spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * rovnoměrné, symetrické rozložení nákladu;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * rovná, pevná a únosná pojezdová plocha;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * odstranění překážek v jízdní dráze (zejména platí pro provoz paletovacích 

vozíků tzv. ("paleťáků")
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 

Ruční 
manipulace - 
doprava 
ručními 

* přiražení osoby vozíkem nebo ojí ke zdem, 
sloupům, zárubním a jiným pevným překážkám a 
předmětům které zužují projezdní profil 
komunikace;

1 2 1 2 * vyloučení samovolného, nežádoucího pohybu vozíku;   

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * přiražení rukou a jiných částí těla k pevným 
překážkám;

* před započetím jízdy vozíku zabezpečit volné průjezdové profily, volné 
komunikace a dobrý výhled na cestu;případně zajistit doprovod další 
osobou;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * držet vozík za rukojeť či madlo nebo za hranu vozíku tak, aby prsty 
nepřesahovaly šířku vozíku;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * u vozíků rudlového typu ve skladech používat boční chrániče rukou;

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava 
ručními vozíky 

Ruční 
manipulace - 
doprava 
ručními 
vozíky 

* přiražení pracovníka při zatahování těžších 
vozíků do prostorově stísněných a omezených 
prostoru (výtahů, kontejnerů, sklepů), kdy 
pracovník přitahuje vozík k sobě a v malém 
prostoru již nedokáže rozjetý vozík zastavit;

1 2 1 2 * při vjíždění s vozíky do omezených prostorů (výtahů, kontejnerů atd.) je 
třeba vozík tzv. zatlačovat a potom dle potřeby zezadu přibrzďovat;

  

Vypracoval: Ing. Libor Skácal stránka 39 z 57



Katalog rizik společnosti V-SPED s. r. o.
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 

Ruční 
manipulace - 
doprava 

* uklouznutí při uvádění vozíku do pohybu 
(chodidla obsluhy se dostávají blíže ke kolům 
vozíku)

2 2 2 8 * nekluzké komunikace, rampy;   

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * uklouznutí a pád při tlačení či tažení vozíku; 
(zejména při dopravě vozíku po šikmé podlaze, 
rampě),

* nezastřešené provozní plochy musí být odvodnit;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * přejetí nohy koly vozíku; * jištění, brždění vozíku při pojezdu po šikmé ploše dalším pracovníkem;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * správné postavení pracovníka, aby nedošlo k přejetí nohou; 
Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* zhmoždění nohy přejetím nízkozdvižným nebo 
plošinovým vozíkem

1 2 1 2 * používat nízkozdvižné vozíky vybavené odsouvači nohou, umístěnými 
před každým kolem i zadním;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * náklad na vozíku rozložit rovnoměrně;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * obsluha nemá tlačit vozík z boku;
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava 

Ruční 
manipulace - 
doprava 
ručními 
vozíky 

* pád nákladu (nebezpečná je přeprava vysokého 
břemene s možností převrácení a pádu břemene);

1 2 1 2 * při dopravě labilního nákladu (s vysoko položeným těžištěm) podle 
potřeby materiál či předměty stabilizovat nebo fixovat pomocí klínů, 
připevněním lany, řetězy, popruhy, nebo použít vozíku se zvýšenými 
bočnicemi tak, aby během přepravy nedošlo ke zřícení, posunu či 
deformacím nákladu;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * převrácení vozíku včetně nákladu; * správné rozložení hmotnosti materiálu na plošině vozíku (ložné části), k 
zajištění dobré stability vozíku včetně nákladu nutno dbát na to, aby 
společné těžiště bylo co nejníže (proto je musí být těžší předměty ukládány 
níže a lehčí předměty na ně);

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * sesutí a pád břemene dopravovaného a 
zvedaného vysokozdvižným ručním vozíkem;

* nepřekračovat nosnost vozíku;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * sesutí a pád břemene přepravovaného 
paletizačním nízkozdvižným vozíkem 
("paleťákem");

* zajištění řádné stability vozíku, včetně nákladu;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * rovná, pevná a únosná pojezdová plocha, odstranění překážek;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * správně a rovnoměrně nahuštěné pneumatiky;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * při sjíždění vozíku se svahu má být obsluha za vozíkem;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * vyloučit přítomnost osob v bezprostřední blízkosti převáženého břemene, 

nepřidržovat břemeno v průběhu jeho přemísťování vozíkem;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * nemanipulovat s naloženým vozíkem s břemeny po odstranění upevnění 
břemen;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * nepoužívat paletizační vozík (tzv. paleťák) pro manipulaci s břemeny po 
nakloněné rovině,

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * neprovádět opravy a údržby paletizačního vozíku vozíku zatíženého 
břemenem;
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Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * nepřevážet na paletizačním vozíku vratká nebo objemná břemena, u 
kterých nemůže být dostatečně zajištěná stabilita břemene proti překlopení;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * netlačit paletizační vozík opíráním se o přepravované břemeno;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * u vysokozdvižných vozíků dodržovat jejich zatěžovací diagramy, které 

udávají závislost mezi okamžitou nosností vozíku a vyložením těžiště 
manipulovaného břemene;

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava 
ručními vozíky 

Ruční 
manipulace - 
doprava 
ručními 
vozíky 

* pád břemene, převrácení rudlu při použití na 
schodech a stupňovité podlaze

1 2 1 2 * pro jízdu rudlů po schodech a stupňovité podlaze a to jak směrem nahoru, 
tak i směrem dolů. používat vozíky, které mají podvozek složený ze 
soustavy kol umístěných na koncích paprsku pětiramenné hvězdice, která je 
v obou smyslech otočná kolem své osy;

  

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* zachycení materiálu (nákladu) o okolní 
překážky, předměty a o osoby

1 2 1 2 * šířky komunikací volit dle ČSN 26 9010;   

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * ohrožení osob materiálem převáženým na 
vozíku

* vyloučení samovolného, nežádoucího pohybu vozíku;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * před započetím jízdy vozíku zabezpečit volné průjezdové komunikace a 
dobrý výhled na cestu

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * v případě přesahu materiálu přes obrys vozíku je nutno provést opatření k 
tomu, aby nedošlo k zachycení materiálu o okolní předměty nebo osob;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * při odbočování vozíku naloženého delšími předměty nutno vhodným 
způsobem (např. hlasem, další osobou atd.) zajistit bezpečnost jiných osob a 
provozu;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční manipulace - doprava ručními vozíky * obsluha nemá tlačit vozík z boku, protože zde vzniká nebezpečí přejetí 
nebo naražení pracovníka na překážku;

Manipulace a Ruční vozíky - * přetížení pracovníka; 1 3 2 6 * možnost volby vhodného druhu a velikosti vozíku;   
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava * zranění svalů a šlach při namožení v důsledku 

nepřiměřené námahy;
* nepřekračovat nosnost vozíku;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava * místo tažení vozíky tlačit zezadu (tlačení je snadnější);
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava * vozík s rejdem se má tlačit nebo táhnout na tom konci, na kterém je rejd;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava * při sjíždění vozíku se svahu má být obsluha za vozíkem;
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava Vynaložená síla při přemísťování břemen pomocí ručních vozíků závisí na 

technickém stavu vozíku, stavu terénu resp. podlahy včetně rovinnosti, atd. 
Pro ženy při rozjezdu nesmí tažná síla přesáhnout 115 N a tlačná síla 160 N, 
při pojezdu pak tažná síla nesmí přesáhnout 90 N (pro těhotné ženy 50 N) a 
tlačná síla 130 N (pro těhotné ženy 100 N).
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Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava 
ručními vozíky 

Ruční vozíky - 
vodorovná 
doprava 

* pád, spadnutí osoby přepravované na vozíku 1 2 1 2 * dodržovat zákaz přepravy osob na ručních vozících;   

Manipulace a 
skladování / 

Ruční vozíky - 
vodorovná 

* udeření obsluhy ojí paletizačního vozíku, po 
prudkém zvednutí oje;

1 2 1 2 * správný způsob obsluhy a ovládání paletizačního vozíku;   

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava (k ohrožení obsluhy může dojít při odjištění 
zdvihové polohy, kdy může dojít k prudkému 
poklesu zdvihového zařízení se zátěží, oj se 
prudce zvedne a může udeřit obsluhu)

* správná funkce pákového mechanismu, oje - páky, zajišťovací západky 
(odjišťuje se při spouštění nožní šlapkou - pedálem;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava * správná činnost ovládání hydraulické jednotky (děje se většinou 
prostřednictvím řídicí oje a ovládací páky);

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava * opatrnost při vykávání kývavého pohybu řídicí oje směrem nahoru a dolů 
a překlápění oje nebo ráme do horní polohy;

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava 
ručními vozíky 

Ruční vozíky - 
vodorovná 
doprava 

* vymrštění částí kola vozíku při huštění 
pneumatiky kompresorem;

1 3 2 6 * při huštění bantamových pneumatik u ručních vozíků při použití 
kompresoru seznámit pracovníka s hodnotou tlaku, který je předepsaný pro 
huštění pneumatik a vybavit ho potřebnými měřidly tlaku;

  

Manipulace a 
skladování / 

Ruční vozíky - 
vodorovná 

* kolize vozíku s motorovým vozidlem při 
provozu na pozemních komunikacích

1 3 2 6 * ruční vozík s celkovou šířkou větší než 0,6 m, používaný za provozu na 
pozemních komunikacích vybaven schválenými odrazkami:

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava - dvounápravový vozík na přední straně (na straně oje) dvěma bílými 
odrazkami a na zadní straně dvěma červenými odrazkami;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava - jednonápravový vozík na přední i zadní straně po dvou červených 
odrazkách

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava (odrazky musí být netrojúhelníkového tvaru, umístěné symetricky co 
nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad vozovkou, avšak ne 
níže než 250 mm a ne výše než 900 mm)

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Doprava ručními vozíky Ruční vozíky - vodorovná doprava 

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava 
ručními vozíky 

Ruční vozíky - 
vodorovná 
doprava 

* pád osoby na povrchu rampy, uklouznutí 1 2 1 2 * povrch ramp musí rovný v protiskluzovém provedení, jeho udržování v 
řádném stavu;
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Vyhodnocení 

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* pád osoby z rampy 3 3 3 27 * rampy musí prostorově vyhovují druhu používaných mechanismů a 
frekvenci provozu;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * dostatečné osvětlení ramp (přirozené nebo umělé);
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * rampy vyšší než 0,5 m, které současně slouží jako komunikace pro pěší, 

jsou proti pádu osob vybaveny z volných stran snímatelným zábradlím (viz 
čl.52-55 ČSN 74 3305) (pokud by zábradlí bránilo provozu rampy při 
nakládání a vykládání materiálu s nízkým nebo omezeným přístupem, 
nemusí se zábradlí zřizovat, ale na možnost neúmyslného pádu osob se musí 
upozornit bezpečnostními značkami a také označením volného okraje 
pochůzné plochy nebo vyznačením bezpečnostního pásu na okraji pochůzné 
plochy ve vzdálenosti 0.5 m od okraje rampy. Podmínky, za kterých není 
nutno zřizovat zábradlí u ramp, jsou stanoveny v čl. 24a) respektive 25 ČSN 
74 3305)

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * volné okraje ramp opatřit bezpečnostním značením (černožlutým 
šrafováním - nátěrem, folií atp.);

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * zvýšená opatrnost osob provádějích manipulační práce v blízkosti okraje 
rampy (nakládka a vykládka);

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

Ruční 
manipulace - 
manipulační 
prostory 

* pád, sklouznutí lyžiny, pád osoby 3 3 3 27 * lyžiny užívané pro vykládání materiálu nemají větší sklon než 30 st. od 
vodorovné roviny, nosníky lyžin spolehlivě upevněny na dopravním 
prostředku např. pomocí háků

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory 

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory 

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na 
manipulačních a ložných plochách

2 2 2 8 * upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak, aby nebyly 
kluzké;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * vhodná pracovní obuv;
Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

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

2 2 2 8 * využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace, správné 
pracovní postupy; vhodná obuv;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * správné pracovní postupy a uchopení břemene; 
Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné 
ploše;

2 2 2 8 * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat 
pod ně a nevkládat pod ně ruce

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a 
ukládání břemen

* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními čely 
hydraulickými zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými manipulačními 
zařízeními,
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Vyhodnocení 

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

Ruční 
manipulace - 
manipulační 
prostory 

* přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo 
zadním čelem při jejich otevírání případně i 
zavírání

2 2 2 8 * udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního čela vozidel 
v řádném stavu;

  

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

Ruční 
manipulace - 
manipulační 
prostory 

* pád břemene na pracovníka při zvedání a 
ukládání břemene v případě sesutí břemene v 
důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy 
nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí 
převážených břemen během jejich dopravy atd.

2 3 2 12 * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z 
dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory Pozn.: Při pohybu dopravního prostředku působí 
na náklad rázy, vibrace, které vyvolávají zvýšení 
statických sil s dynamickou složkou, jejichž 
velikost závisí zejména na druhu, technickém 
stavu a vybavení dopravního prostředku, na 
hmotnosti nákladu, na rychlosti dopravního 
prostředku a velikosti jejích změn, na způsobu 
ložení a fixace materiálu a na druhu a stavu 
dopravní trasy.

* vyloučení přítomnost osob nepodílejících se na vykládce a vykládce;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých paletách;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v 
závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na 
druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti 
dopravních prostředcích, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. 
prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání manipulační jednotky;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných 
dopravních prostředcích nutno používat upevňovací prostředky jako např. 
upínací pásy s napínací ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s 
ráčnou, a bezp. hákem s karabinou;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno 
vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka 
břemen s vyšším těžištěm (např. stojany s materiálem apod.);
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Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit tak, aby 
nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému 
naklonění ložné plochy dopr. prostředku a možnému převržení nebo sesutí 
nákladu;

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

* pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce 
a nakládce na pracovníka/osobu

2 3 2 12 * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z 
dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;

  

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v případě 
potřeby zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky, které vyloučí 
sesunutí nebo pád či převržení tohoto materiálu;

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým 
břemenem a přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení,

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat 
pod ně a nevkládat pod ně ruce;

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění 
nebo ukotvení břemen;

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * lyžiny nesmějí mít větší sklon než 300 od vodorovné roviny; nosníky lyžin 
upevňovat na dopravním prostředku pomocí háků či jiného spolehlivého 
upevňovacího zařízení

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

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

2 3 2 12 * při otevírání bočnic, klanic a zadního musí otvírající pracovník zabezpečit, 
aby jimi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;

  

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

* vymrštění shozeného materiálu a zasažení 
pracovníka

2 3 2 12 * dlouhé a pružné předměty (tyčový hutní materiál, nesvazkované trubky 
apod.) se při vykládání neházet na zem nebo podlahu, aby jejich případným 
vymrštěním nedošlo ke zranění osob v blízkosti prováděné manipulace

  

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopr. 
prostředek

2 2 2 8 * k umožnění bezpečného výstupu na ložnou plochu vozidla (respektive k 
sestupu) t používat žebříku či jiného rovnocenného zařízení;

  

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné plochy vozidla; 
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Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

* přejetí, naražení, přitlačení osoby dopr. 
prostředkem

1 3 2 6 * k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů 
vozidel , kdy je řidič vozidla zpravidla naváděn paží poučenou osobou 
(např. závozníkem) se musí používat předem stanovené signály a znamení, 
tak aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou

  

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

* přetížení a namožení v důsledku intenzivnějšího 
zvedání, přemísťování a manipulace s břemeny 
(namožení natržení nebo natažení svalů a šlach 

1 3 2 6 * nakládací a vykládací práce se musí provádět s potřebným počtem 
zaměstnanců, případně četami, za použití vhodných technických prostředků;

  

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho pracovníka;
Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * správné manipulační postupy a technika práce;
Manipulace a 
skladování / 

Skladovací 
regály 

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení 
pracovníka

1 2 1 2 * zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na širší plochu, 
bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu apod.);

  

Manipulace a 
skladování / 

Skladovací 
regály 

* pád pracovníka při obsluze výše položených 
regálových buněk

1 2 1 2 * ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve výšce nad 
1,8 m prováděna

  

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály z bezpečných zařízení a pomůcek (žebříky, pojízdné schůdky, manipulační 
plošiny a pod.);

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * nevystupovat po konstrukci regálu; 
Manipulace a Skladovací * zakopnutí, naražení osoby o konstrukci regálu a 2 2 2 8 * udržování volného přístupu, příp. příjezdu k regálům, tak   
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály aby nebylo bráněno ukládání a vyjímání manipulačních jednotek a 

materiálu;
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * 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;

Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Skladovací 
regály 

* zřícení a pád regálu 1 3 2 6 * zajištěna trvale stabilita regálu (regálů prázdných, částečně zaplněných i 
zcela zaplněných); podle konstrukce regálu provedeno jeho kotvení, 
zavětrování ap.;

  

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením, popř. opřením 
o konstrukce;

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné dokumentaci, 

tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve sloupce (nebo 

nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * nepřetěžovat regály;
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do vyšších 

buněk, těžší do dolních apod.);
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Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na něj (kromě 
mimořádných případů oprav a pod.)

Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Skladovací 
regály 

* pád břemene na pracovníka, zasažení 
pracovníka pádem břemene, pohybujícím se 
břemenem;

2 2 2 8 * dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu 
břemene a pod břemenem při ukládní materiálu vozíkem;

  

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály při ukládání a vyjímání materiálu do regálů a při 
regálové manipulaci 

* dodržování zákazu narušovat stabilitu materiálu v regálech, např. 
vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany;

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály * dodržování zákazu vystupovat a šplhat po regálu;
Manipulace a Skladovací * pád břemene na nohu; 2 2 2 8 * správné způsoby ruční manipulace a ukládání materiálu do regálu;   
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály - ruční manipulace při skladování 

* naražení břemenem spadlým z regálu; * správné uchopení břemene při ukládání a vyjímání materiálu z regálových 
buněk;

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály - ruční manipulace při skladování 

* zhmoždění a naražení rukou a nohou při 
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky při 
ukládání do regálu;

* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel;

Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály - ruční manipulace při skladování 

* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály - ruční manipulace při skladování 

* použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení;
Manipulace a skladování / Skladovací regály Skladovací regály - ruční manipulace při skladování 

* neukládat materiál na okraj regálové podlahy; 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Venkovní 
komunikace a 
venkovní 

* pád, naražení různých částí těla po nastalém 
pádu osoby (při pohybu na venkovních 
komunikacích a prostorách)

4 2 2 16 * zajištění bezpečného stav povrchu venkovních cest vstupů do výrobních 
objektů a skladovacích prostorů a jiných frekventovaných míst;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * udržování, čištění a úklid podlah, komunikací a všech pochůzných ploch 
na venkovních skladovacích prostorách a skládkách materiálu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez 
zastavování materiálem, provozním zařízením; * včasné odstraňování 
komunikačních překážek;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti;
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Venkovní 
komunikace a 
venkovní 

* uklouznutí a pád osoby při chůzi po 
zasněžených, zejména namrzlých cestách a na 
venkovních pochůzných prostorách;

2 3 2 12 * čistění a udržování venkovních cest v zimním období, odstraňování 
námrazy, sněhu, protiskluzový posyp (zajišťování vlastními prostředky

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti; 
Manipulace a 
skladování / 

Venkovní 
komunikace a 

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení 
o různé překážky a vystupující prvky v prostorách 

2 2 2 8 * odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout a zvýšených 
poklopů nad úroveň podlahy, dále hadic a el. kabelů;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti; 
Manipulace a 
skladování / 

Venkovní 
komunikace a 

* pád manipulovaného břemene (manipulační 
jednotky) nebo jeho části

2 3 2 12 * nesnižovat stabilitu stohu, hranice;   

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu; * zajišťovat materiál po odstranění fixačních prostředků (drátu, pásky, fólie 
apod.) proti pádu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * neopírat materiál, předměty, zařízení,žebříky apod. o stohované 
manipulační jednotky;
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * vyloučení přítomnosti osob v pásmu možného pádu břemen 
manipulovaných jeřábem, motorovým vysokozdvižným vozíkem apod.;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * používání ochranné přilby v prostorách stohovaných manipulačních 
jednotek ve výšce nad 2 m;

Manipulace a 
skladování / 

Venkovní 
komunikace a 

* pád osoby z výšky, ze stohované manipulační 
jednotky;

2 3 2 12 * dodržovat zákaz vystupovat a lést po stozích, nastohovaných paletách a 
jiných manipulačních jednotkách;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu; * používat vhodného prostředku ke zvýšení místa práce nutných činnostech 
na stohu (hranici) bez narušení jeho stability;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * neopírat žebřík o stohované manipulační jednotky;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zvýšená opatrnost při vstupu na horní část skládky (např. za účelem 

zavěšení nebo odvěšení vázacího prostředku);
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * pokud je nabírání (ruční odebírání) umožněno z nastohovaných jednotek, 

je prováděno bezpečně, např.z manipulační plošiny, ze žebříků, schůdků 
apod.

Manipulace a 
skladování / 

Stohování 
materiálu 

* sesutí stohovaných palet nebo jiných 
manipulačních jednotek;

2 3 2 12 * udržování povrchu ploch ke stohování palet a nástaveb včetně uliček v 
řádném stavu, zejména rovnosti;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných 
manipulačních jednotek

* manipulační jednotky ukládat do příslušných předem určených 
skladovacích zón;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * ložené prosté palety stohovat jen jsou-li loženy materiálem, který snese 
bezpečné stohování a zaručuje vytvoření stabilního stohu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * neopírat palety apod. o sebe;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * palety a nástavby ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál (výrobky) 

nepřesahoval vnější půdorysné rozměry;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * materiál ložit tak, aby nezasahoval do nabíracích otvorů ani při 

nastohování;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * materiál, ložený na palety a do palet a nástaveb fixovat tak, aby bylo 

zabráněno zranění osob pádem uvolněného materiálu;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * dodržování zákazu stohovat palety a nástavby se znečistěnou (zablácenou, 

se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se znečistěnými místy styku);

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * stohy palet nebo nástaveb vytvářet z ložených nebo prázdných palet, a 
nástaveb nebo spodní vrstvy stohu z ložených a horní vrstvy z prázdných 
palet nebo nástaveb;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * pro každý druh a typ manipulačních jednotek stanovit stohovací výšku, 
případně max. počet vrstev;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * při stohování palet, nástaveb na palety, ukládacích beden a kontejnerů 
nepřekračovat jejich stanovenou stohovací nosnost a stohovací výšku;
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Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * vytvářet stohy a hranice tak, aby byly stabilní, nikoliv jednostranně 
nakloněny od kolmice k ploše stohování; hrozí-li nebezpečí jejich sesunutí 
nebo zřícení jejich neprodlené

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu bezpečné zajištění nebo rozebrání;
Manipulace a Stohování * prochladnutí v zimním období při práci na 2 2 2 8 * poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);   
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * podávání teplých nápojů;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * přestávky práci v teplé místnosti;
Manipulace a Stohování * přehřátí, úpal v letním období 2 2 2 8 * poskytování chladných nápojů;   
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * používání ochranné přikrývky hlavy;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * přestávky v práci;
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

Stohování 
materiálu 

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

Manipulace a Motorové * pád břemene (palety a jiné manipulační 2 4 3 24 * správně nastavit rozteče nosných vidlic dle šířky palety;   
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * řidič dodržuje zákaz opouštět vozík, je-li břemeno zdviženo a přepravovat 

osoby;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval vnější 

půdorysné rozměry;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * ložený materiál nesmí nezasahovat do nabíracích otvorů;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * materiál, ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo zabráněno 

zranění osob pádem uvolněného materiálu;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečistěnou 

(zablácenou, se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se znečistěnými místy 
styku;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * manipulační jednotky určené pro vidlicovou manipulaci mají pro zasunutí 
vidlice mezeru mezi jednotlivými vrstvami (nebo nabírací otvor) nejméně 
60 mm;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m vysokozdvižnými 
vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, zaměstnanci používají ochranné 
přilby;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * nosná vidlice je zcela zasunována do nabíracích otvorů palet, rovnoběžně 
s jejich osou; vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně ve dvou třetinách 
její dálky nebo šířky s vyloučením možnosti sklouznutí;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při nasouvání vidlice vozíku naráží na žádné části palety;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * řidič vozíku břemeno nadzvedne paletu s manipulační vůlí nad stoh; je-li 

břemeno nad stohem, zdvihací zařízení vozíku musí být postaveno kolmo;
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * břemeno ukládáno opatrně a bezpečně, vidlice musí být oddáleny od 
břemene spuštěním nebo předklopením zdvihacího zařízení, vozíku;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování, ukládání do regálů, nakládce a vykládce kontejnerů a 
dopravních prostředků není přesah vidlice přes vnější rozměry palet 
povolen;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * paletou není manipulováno pouze jedním ramenem vidlice;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * vidlicová manipulace se provádí pouze s jednou paletou nebo nástavbou;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805;
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Motorové 
vysokozdvižn
é vozíky 

* sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné 
manipulační jednotky a ohrožení osoby v blízkosti 
stohu/hranice

2 4 3 24 * udržován povrch ploch ke stohování palet a jiného materiálu včetně uliček 
v řádném stavu, zejména rovnosti;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * zřícení stohu (hranice) kusového materiálu po 
ztrátě stability

* ložené prosté palety a jiný materiál (manipul. jednotky) stohován jen jsou-
li loženy materiálem, který snese bezpečné stohování a zaručuje vytvoření 
stabilního stohu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * zasažení pracovníka padajícím materiálem při 
sesutí břemene;

* stohy palet a jiných manipulačních jednotek vytvářeny ze stejného druhu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek (palet, ukládacích beden, 
kontejnerů) není překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací 
výška;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * každý druh a typ manipulačních jednotek má stanovenu stohovací výšku, 
případně počet vrstev;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * stohovat manipulační jednotky, které nemají stanoveny stohovací nosnosti 
stohovací výšky, lze za těchto podmínek:

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - manipulační jednotky jsou konstrukčně, popřípadě svým tvarem 
uzpůsobeny manipulaci při stohování /nabírací otvory, závěsy, uzpůsobené 
pro svěrací čelisti a pod./,

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - manipulační jednotky snesou tlaky vznikající při stohování,
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - vytvořený stoh bude stabilní,
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - stohovací výška bude stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu a 

aby nebyly překročeny přípustné tlaky vznikající při stohování;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * stohy a hranice stále stabilní, nesmí být jednostranně nakloněny); hrozí-li 
nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí být neprodleně bezpečně 
zajištěny nebo rozebrány;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování je nad ukládaným materiálem neboli nad vytvořeným stohem 
min. 200 mm volný prostor;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky 
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * správné upevnění břemene, vyloučení, labilní polohy a nesprávného 

způsobu odběru břemene;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při odebírání z ložných ploch
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky dopravních prostředků, z hromad,
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky stohů, hranic atd.;
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Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem 
při běžné činnosti, zpravidla dotyk na nekryté, či 

3 3 3 27 * vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v 
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 

pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, 
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární 
nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným 
topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech zařízení staveniště 
...............................v zimním období);

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 
zařízení - úraz 

Elektrická 
zařízení - 
úraz el. 
proudem 

dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s 
částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, 
které se staly živými následkem špatných 
podmínek, zvláště jako :

3 3 3 27 * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. 
částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření; respektovat 
bezpečnostní sdělení;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 
nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem 
neživých částí ( např . dříve nulování, zemnění),

* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v 
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím,

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - neodpovídající stupeň ochrany před dotykem 
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající 
z příslušných předpisů,

* 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);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící 
jištění el. výstroje (výzbroje)např. částí el. 
zařízení, pracovních strojů apod.;

* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným 
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 
poslední;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - při nechráněných živých částech např. v 
otevřeném rozvaděči, poškozené části el. 
instalace, demontované kryty apod.,

* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - přístupné živé části el. zařízení v důsledku 
mechanického poškození např. rozváděče apod. 

* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, 
objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, 
vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a přívod. 
šňůrami;
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Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič 
bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které 
jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou 
stranách;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném 
stavu ( řádná kontrola );

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, 
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení;

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 

Elektrická 
zařízení - 
úraz el. 

dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, 
kovových konstrukcí) s el. vodiči při manipulaci, 
při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů 

3 3 3 27 * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, 
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení 
vn a vvn;

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi 
elektrických zařízení 

3 3 3 27 * vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v 
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem neživých částí ( 
při kontaktu pracovníků s neživými částmi na nichž je v případě poruchy 
napětí (napětí na vodivé kostře stroje nebo nářadí);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 

pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném 
stavu ( řádná kontrola );

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, 
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení;

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

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 
zařízení - úraz 

Elektrická 
zařízení - 
úraz el. 
proudem 

záměna fázového a ochranného vodiče při 
neodborném připojení přívodního vedení - šňůry a 
neověření správnosti připojení, při neodborné 
opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací 

3 3 3 27 * 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);

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * respektovat barevné označení vodičů;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
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Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození 
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního 
el. zařízení;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou 
stranách;

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 

Elektrická 
zařízení - 
úraz el. 

vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo 
zakázanou manipulací pracovníky 

3 3 3 27 * spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným 
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 
poslední;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození 

na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního 
el. zařízení

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, 
vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Elektrická Elektrická porušení izolace připojených pohyblivých přívodů 3 3 3 27 * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;   
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde 

by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození 
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního 
el. zařízení;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, 
objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, 
vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

poškození, porušení izolace vodičů, kabelů 
šňůrových vedení (při bouracích pracích, 

3 3 3 27 * zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti osob dle charakteru 
pracovní činnosti;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize (viz ČSN 33 1500),

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad);
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Vyhodnocení 

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. 
zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před 
výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. 
oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti, 
plynů, prachů, par do el. zařízení, zejména v místech hořlavých prachů;

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě 
nebezpečí nepřístupný hlavní vypínač 

3 3 3 27 * vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy 
a ovládání;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * informování všech zaměstnanců stavby ...................... o umístění hlavního 
el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. 
rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární 
nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným 
topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech zařízení staveniště 
……………….v zimním období);

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

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

vedení nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. 
venkovního vedení (i při manipulaci s 

3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení 
vn a vvn;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem 
za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v 
předmětných předpisech

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

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku 
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí 

3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení 
vn a vvn;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem 
za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v 
předmětných předpisech;

Elektrická 
zařízení / 
Atmosferická 

Atmosferická 
elektřina 

* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou 
elektřinou);

3 3 3 27 * vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení 
(bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a 
jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech;

  

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina * smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním 
vůdčím jiskrovým výbojem;

* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném 
stavu (revize, odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina * nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým 
výbojem:

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina - popáleniny všech stupňů;
Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina - ochrnutí nervového systému;
Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina - šok, zástava dechu;
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Vyhodnocení 

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina - požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných 
látek (energií blesku);

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina - přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové 
plochy nebo hmoty

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina 
Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk) Atmosferická elektřina 
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Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1. Nahodilá
Vysvětlivky: 2. Nepravděpodobná
Vysvětlivky: 3. Pravděpodobná
Vysvětlivky: 4. Velmi pravděpodobná
Vysvětlivky: 5. Trvalá
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: N - Pravděpodobnost následků - závažnost
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
Vysvětlivky: 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
Vysvětlivky: 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
Vysvětlivky: 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
Vysvětlivky: 5. Smrtelný úraz
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: H - Názor hodnotitelů
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a 

ohrožení
Vysvětlivky: 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Vysvětlivky: 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí 

a ohrožení
Vysvětlivky: 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a 

ohrožení
Vysvětlivky: 5. Více významných a nepříznivých vlivů na 

závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: R - Míra rizika
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1 - 3: Zanedbatelné riziko
Vysvětlivky: 4 - 10: Akceptovatelné riziko
Vysvětlivky: 11 - 50: Mírné riziko
Vysvětlivky: 51 - 100: Nežádoucí riziko
Vysvětlivky: 101 - 125: Nepřijatelné riziko
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