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Příloha č. 1: Identifikace rizik pro práci na strojích vysokotlakého vodního paprsku  

Identifikace nebezpečí Opatření k odstranění nebo snížení rizika 

Mechanická nebezpečí  

- nebezpečí stlačením 
- nebezpečí střihu 

 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 zákaz vstupu do nebezpečného prostoru a obcházení prvků 
bezpečnostní ochrany; 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace; 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 poučení obsluhy 
 odpojení strojního zařízení od energie a jeho spolehlivé 
zajištění 
 provádění kontrolní činnosti zaměstnavatelem a pracovníkem 
a odstraňování zjištěných závad 
 zákaz zasahování končetinami nebo jinými částmi těla do 
nebezpečného prostoru a obcházení prvků bezpečnostní ochrany; 
 kontrola strojního zařízení před zahájením práce a v jejím 
průběhu, vzhledem k možnému nebezpečí uvolnění nebo 
poškození krytování a bezpečnostních prvků; 

Mechanická nebezpečí 

- nebezpečí vymrštění částí 
(strojního zařízení nebo 
zpracovávaných 
materiálů/obrobků) nebo 
nebezpečí výronu 
vysokotlaké tekutiny 

 poučení a varování obsluhy 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace 
 kontrola strojního zařízení a částí, u kterých nelze vyloučit 
uvedené nebezpečí 
 používání výrobcem stanovených a zaměstnavatelem 
určených ochranných pomůcek proti nebezpečí  (např.kožených 
zástěr, ochranných štítů, ochranných brýlí) 

Elektrická nebezpečí 

- dotykem osob s živými 
částmi (přímý dotyk) 

 poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 dodržování informací z bezpečnostně-informační značení na 
krytech elektrických rozvodů 
 dodržování zákazu zasahovat do elektrických rozvodů i v 
případech, kdy nejsou pod proudem 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace 
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Elektrická nebezpečí 

- dotykem osob s částmi, 
které se staly živými vlivem 
vadných podmínek 
(nepřímý dotyk) 

 poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 dodržování zákazu zasahovat do elektrických rozvodů i v 
případech, kdy nejsou pod proudem 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace 

Tepelná nebezpečí 

- popálením, opařením a 
jiným zraněním při 
možném kontaktu osob 
s předměty nebo materiály 
o velmi vysoké nebo nízké 
teplotě, plameny nebo 
výbuchy a také vyzařování 
tepelných zdrojů 

 poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 používání ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné 
situace 

Nebezpečí vytvářená hlukem  poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 používání ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné 
situace 

Porucha dodávky energie  poučení obsluhy 

Nebezpečí 

- chybná jednání 
člověka, chování člověka 

 poučení obsluhy 
 používání ochranných pracovních pomůcek 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 udržování strojního zařízení a jeho bezprostřední okolí 
(pracovní místo) v bezpečném stavu 
 odpojení strojního zařízení  od energie a jeho spolehlivé 
zajištění 

Nebezpečí spojená 
s pracovní polohou u stroje 

- mechanická nebezpečí 
na pracovním místě, pád 
předmětů, průnik 
předmětů) 

 poučení obsluhy 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 používání ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné 
situace 

Uklouznutí, zakopnutí a pád 
osob 

 - v souvislosti se strojním 
zařízením 

 poučení obsluhy 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 používání ochranných pracovních pomůcek 
 udržování strojního zařízení a jeho bezprostřední okolí 
(pracovní místo) v bezpečném stavu; 

Nebezpečné chemické látky 
(ropné produkty, chladící 
emulze apod.) 

- zasažení pokožky, 
zraku apod., potřísnění při 

 poučení a varování obsluhy 
 zabránění přímému kontaktu pokožky s  nebezpečnými látkami 
 používat speciální OOPP (rukavice, návleky, zástěry, brýle, 
obličejové štíty apod.) 
 provádět výběr zaměstnanců pro tuto činnost na základě 
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manipulaci a práci s nimi výsledku lékařské prohlídky 
 respektovat označení a pokyny výrobců na balení, obalech 
těchto látek a další informace v  bezpečnostních listech  
 volbou vhodných pracovních postupů omezit přímý kontakt 
s ropnými látkami a produkty 
 nepoužívat ropné výrobky k čištění pokožky 
 dodržování zásad osobní hygieny, po umytí provádět ochranu 
pokožky ochrannými krémy 

Nebezpečí pádu břemene  

- na pracovníka, zasažení 
pracovníka pádem 
břemene, pohybujícím se 
břemenem 

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

- pád skladovaného a 
manipulovaného materiálu 
na pracovníka, zasažení 
pracovníka materiálem v 
důsledku ztráty stability  

 při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě 
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost 
pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet 
pod zdviženým břemenem; 
 nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací 
vysokozdvižným vozíkem 

- pád osoby při chůzi a 
přenášení břemen, po 
zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí nohy 

 

 manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, 
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních ploch 
v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy, protiskluzový 
posyp) 

- naražení a pád 
pracovníka na dopravní 
prostředek, na 
manipulační zařízení, na 
strojní zařízení  

 

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

- pád, převržení, sesunutí 
kusového materiálu na 
osobu 

 

 zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší 
plochu; 
 zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí 
sesunutí nebo pád a převržení 

- pád břemene na nohu, 
naražení břemenem 

 před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, 
soudržnost, fixaci); 
 správné způsoby ruční manipulace; 
 správné uchopení břemene; 
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- přetížení a namožení 

 

 informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být 
učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, zejména o 
hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-li hmotnost 
břemene rozložena nerovnoměrně; 
 výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 
postupech manipulace; 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Příloha č. 2: Hodnotící formulář FMEA analýzy 

Druh činnosti Profese Zdroj rizika Rizikový faktor 
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Opatření (technická nebo organizační opatření) 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Mechanická nebezpečí 
Nebezpečí stlačením, 
nebezpečí střihu 

3 2 3 18 I 

Dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím, zákaz vstupu do nebezpečného 
prostoru a obcházení prvků bezpečnostní ochrany, dodržování 
zákazu odstraňování krytování nebo bezpečnostních prvků v 
době chodu strojního zařízení, resp. jeho spouštění v 
případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně zakrytovány 
nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace, zajištění 
provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad, poučení obsluhy, odpojení strojního zařízení 
od energie a jeho spolehlivé zajištění 
provádění kontrolní činnosti zaměstnavatelem a pracovníkem 
a odstraňování zjištěných závad, zákaz zasahování končetinami 
nebo jinými částmi těla do nebezpečného prostoru a 
obcházení prvků bezpečnostní ochrany, kontrola strojního 
zařízení před zahájením práce a v jejím průběhu, vzhledem k 
možnému nebezpečí uvolnění nebo poškození krytování a 
bezpečnostních prvků, 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Mechanická nebezpečí 

Nebezpečí vymrštění částí 
(strojního zařízení nebo 
zpracovávaných 
materiálů/obrobků) nebo 
nebezpečí výronu 
vysokotlaké tekutiny 

2 3 4 24 II 

Poučení a varování obsluhy, dodržování pokynů daných 
výrobcem ve vztahu k možným nebezpečným situacím, 
zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad, dodržování zákazu odstraňování krytování 
nebo bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, 
resp. jeho spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí 
bezpečně zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná 
situace, kontrola strojního zařízení a částí, u kterých nelze 
vyloučit uvedené nebezpečí, používání výrobcem stanovených 
a zaměstnavatelem určených ochranných pomůcek proti 
nebezpečí (např. kožených zástěr, ochranných štítů, 
ochranných brýlí) 
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Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Elektrická nebezpečí 
dotykem osob s živými 
částmi (přímý dotyk) 

1 3 4 12 I 

Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 
kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, dodržování 
informací z bezpečnostně-informační značení na krytech 
elektrických rozvodů, dodržování zákazu zasahovat do 
elektrických rozvodů i v případech, kdy nejsou pod proudem, 
dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. 
jeho spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí 
bezpečně zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná 
situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Elektrická nebezpečí 

Dotykem osob s částmi, 
které se staly živými vlivem 
vadných podmínek (nepřímý 
dotyk) 

1 3 4 12 I 

Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 
kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, dodržování 
zákazu zasahovat do elektrických rozvodů i v případech, kdy 
nejsou pod proudem, dodržování zákazu odstraňování 
krytování nebo bezpečnostních prvků v době chodu strojního 
zařízení, resp. jeho spouštění v případech, kdy nejsou 
nebezpečné částí bezpečně zakrytovány nebo kdy není 
vyloučena nebezpečná situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Řezací zařízení 
Zásah přímým nebo 
odraženým vysokotlakým 
paprskem 

3 3 3 27 II 

Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 
kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, dodržování 
informací z bezpečnostně-informační značení na krytech 
zařízení, dodržování zákazu zasahovat do pracovního cyklu 
stroje, dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. 
jeho spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí 
bezpečně zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná 
situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Tepelná nebezpečí 

Možný kontakt osob s 
předměty nebo materiály o 
velmi vysoké nebo nízké 
teplotě, plameny nebo 
výbuchy a také vyzařování 
tepelných zdrojů 

2 2 3 12 I 
Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 

kontrolní činnosti, odstraňování zjištěných závad, používání 
ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí vytvářená hlukem Může dojít k poruše sluchu 3 2 4 24 II 
Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 

kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, používání 
ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí spojena s člověkem 
Chybná jednání člověka, 
chování člověka 

3 2 3 18 I 

Poučení obsluhy, používání ochranných pracovních 
pomůcek, dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k 
možným nebezpečným situacím, udržování strojního zařízení a 
jeho bezprostřední okolí (pracovní místo) v bezpečném stavu, 
odpojení strojního zařízení od energie a jeho spolehlivé 
zajištění 
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Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník 
Nebezpečí spojená s pracovní 
polohou u stroje 

mechanická nebezpečí na 
pracovním místě, pád 
předmětů, průnik 
předmětů) 

2 3 4 24 II 
Poučení obsluhy, dodržování pokynů daných výrobcem ve 
vztahu k možným nebezpečným situacím, používání 
ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník 
Uklouznutí, zakopnutí a pád 
osob 

V souvislosti se strojním 
zařízením 

3 3 3 27 II 

Poučení obsluhy, dodržování pokynů daných výrobcem ve 
vztahu k možným nebezpečným situacím, používání 
ochranných pracovních pomůcek, udržování strojního zařízení 
a jeho bezprostřední okolí (pracovní místo) v bezpečném stavu 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník 
Nebezpečné chemické látky 
(ropné produkty, chladící 
emulze apod.) 

Potřísnění při manipulaci a 
práci s nimi 

2 2 4 16 I 

Poučení a varování obsluhy, zabránění přímému kontaktu 
pokožky s  nebezpečnými látkami, používat speciální OOPP 
(rukavice, návleky, zástěry, brýle, obličejové štíty apod.), 
provádět výběr zaměstnanců pro tuto činnost na základě 
výsledku lékařské prohlídky, respektovat označení a pokyny 
výrobců na balení, obalech těchto látek a další informace v  
bezpečnostních listech, volbou vhodných pracovních postupů 
omezit přímý kontakt s ropnými látkami a produkty, 
nepoužívat ropné výrobky k čištění pokožky, dodržování zásad 
osobní hygieny, po umytí provádět ochranu pokožky 
ochrannými krémy 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí pádu břemene 

Na pracovníka, zasažení 
pracovníka pádem břemene, 
pohybujícím se břemenem, 
pád skladovaného a 
manipulovaného materiálu 
na pracovníka, zasažení 
pracovníka materiálem v 
důsledku ztráty stability 

3 2 4 24 II 

Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího 
pohybu břemene a pod břemenem, zejména nezdržovat se v 
bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, při přemísťování 
břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě jinými zdvihacími 
manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost pracovníků na 
břemeni a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet pod 
zdviženým břemenem, nepřidržovat břemeno v průběhu 
manipulačních prací vysokozdvižným vozíkem 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí pádu osoby 

Pád osoby při chůzi a 
přenášení břemen, po 
zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí nohy 

2 3 3 18 I 

Manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, 
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních 
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy, 
protiskluzový posyp) 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí pádu osoby 

Naražení a pád pracovníka 
na dopravní prostředek, na 
manipulační zařízení, na 
strojní zařízení 

2 2 3 12 I 
Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. 
vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely 
a pohyblivé elektrickéř přívody, kotevní šrouby atd.) 

Zdroj: vlastní vypracování. 


