
 
 

 

Příloha č. 1: Analýza rizik při svařování: 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik s 
bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V S N N Odkaz na 
bezpečnostní 
opatření 

Výpary ze svařování �  �  1,9 

Požár vyvolaný hořlavou povahou 
materiálu 

�  �  2,9 

Sesuv zeminy  �  �  3,9 

Nebezpečný odpad z hadrů 
použitých pro čištění 

 �  �  4,9 

Ultrafialové záření �  �  5,17 

Pohybující se kotouče  �  �  6,9,10 

Elektrické kabely  �  �  7,9 

Riziko zakopnutí  �  �  8,9 

Horký povrch �  �  6,11 

Popáleniny pokožky �  �  11,24 

Magnetické emise �  �  9,11,12 

Pohyb trubek �  �  9,10 

Zásah elektrickým proudem 
(indukční cívka) 

�  �  9,10,13 

Ruční manipulace �  �  9,24, 

Práce pod silovými vedeními a �  �  9,10,14 



 
 

sítěmi 

Vysoké napětí a proudy na 
indukčním generátoru 

�  �  9,11,15 

Vysokofrekvenční popáleniny 
na indukčním generátoru 

�  �  9,11,16 

Požár/výbuch �  �  8,9,10,22,23 

Stlačený vzduch �  �  9,10,11,18 

další osoby v pracovním 
prostoru 

�  �  19,20 

Zpětný ráz nebo únik plynu �  �  9,11,21 

 

Bezpečnostní opatření 

1. V otevřených prostorách nepředstavují výpary ze svařování významné nebezpečí, 
avšak v uzavřeném prostoru musí být nucené větrání nebo ventilátor. Pro všechny 
pracovníky, kteří je vyžadují, jsou k dispozici respirátory určené pro ochranu proti 
výparům. 

2. Nepoužívejte hořlavý materiál v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při 

manipulaci s hořlavým materiálem. Zajistěte, aby byly k dispozici hasicí přístroje. 

3. Aby se zajistilo, že do výkopu nebudou padat žádné předměty, tak se vytěžená 
zemina musí ukládat v dostatečné vzdálenosti od výkopu a v prostoru musí být 
udržován dokonalý pořádek. Všechny výkopy, v nichž pracují osoby, musí být 
vyztuženy stojkami, bedněním nebo pilotami a musí být vybaveny minimálně 
dvěma žebříky, které musí sahat alespoň 1 metr ven z výkopu a musí být zajištěny. 

4. Všechny materiály znečištěné nebezpečnýma chemickýma látkami musí být 
uloženy zvlášť a musí s nimi být nakládáno jako s nebezpečným odpadem pro 
příslušnou likvidaci mimo staveniště. 

5. Všichni pracovníci účastnící se svařování musí používat vhodné OOPP (ochranné 
brýle, ochranný oděv) 

6. Ochranné rukavice. 

7. Informovanost pracovníků / všechny kabely musí být před použitím prohlédnuty – 
udržujte odstup od vody. 



 
 

8. Informovanost pracovníků 

9. Pravidelné pracovní porady 

10. Pouze oprávnění pracovníci 

11. Zkušení pracovníci 

12. Značení. V prostoru nesmí být žádný uživatel kardiostimulátoru. 

13. Cívka musí být před otevřením vypnutá. 

14. Naváděč musí sledovat činnosti v blízkosti silových vedení a sítí. 

15. Před spuštěním generátoru proveďte všechna zapojení. 

16. Udržujte bezpečný odstup od zapojení, pokud je generátor zapnutý. 

17. Veškeré přenosné svařovací zařízení musí být kontrolováno, zda je 
v provozuschopném stavu a generátory musí být při svařování nebo používání 
přenosných nástrojů uzemněny pomocí zemnícího bodce. 

18. Dimenzované hadice, spojky a spony. Používání bezpečnostního vypínače 

19. Pracovníci musí zkontrolovat, zda je prostor vyklizen. 

20. Informování ostatních pracovníků a třetích stran 

21. Všechny tlakové láhve musí být udržovány ve svislé poloze a zajištěné – 
pravidelné kontroly, zda nedochází k úniku, nainstalovány tlumiče pro ochranu 
proti zpětnému rázu. Tlakové láhve musí být po použití uzavřeny. Ve výkopech 
nebo omezených prostorách zachovávejte mimořádnou opatrnost. 

22. Zákaz kouření / manipulace s otevřeným ohněm 

23. Udržujte odstupy od horkých povrchů. Používejte propanové hořáky a škrabky s 
dlouhými rameny. 

24. Pokud je to možné, používejte mechanické pomůcky. Jestliže žádné mechanické 
pomůcky nejsou k dispozici – vyhodnocení a zaznamenání rizik a nejbezpečnějšího 
způsobu zvedání – zajistěte si pomoc. Při zvedání a pokládání si pracovníci musí 
uvědomovat možnost zachycení končetin / prstů a podniknout nezbytná 
bezpečnostní opatření (udržujte ruce a prsty v dostatečném odstupu). 

 

 

 



 
 

 

 

Příloha č. 2: analýza rizik izolování 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik s 

bezpečnostními 
opatřeními 

Rizika V S N N Odkaz na 
bezpečnostní 

opatření 

Výpary z nátěrových hmot 
vyvolávající podráždění dýchacích 

cest 
�  �  1,9 

Požár vyvolaný hořlavou povahou 
materiálu 

�  �  2,9 

Únik chemických látek během 
přemisťování ze skladovacích 

zásobníků 
 �  �  3,9 

Nebezpečný odpad z hadrů 
použitých pro čištění atd. 

 �  �  4,9 

Jiskry, prach a emise prachu �  �  1,5,9 

Pohybující se kotouče  �  �  6,9,10 

Elektrické kabely  �  �  7,9 

Riziko zakopnutí  �  �  8,9 

Horký povrch �  �  6,11 

Popáleniny pokožky �  �  11,24 

Magnetické emise �  �  9,11,12 

Pohyb trubek �  �  9,10 



 
 

Zásah elektrickým proudem 
(indukční cívka) 

�  �  9,10,13 

Místa přimáčknutí a zachycení 
(manipulace s cívkami) 

�  �  6,9,10 

Práce pod silovými vedeními a 
sítěmi 

�  �  9,10,14 

vysoké napětí a proudy na 
indukčním generátoru 

�  �  9,11,15 

Vysokofrekvenční popáleniny na 
indukčním generátoru 

�  �  9,11,16 

Kapacitance na indukčním 
generátoru 

�  �  9,11,17 

Stlačený vzduch �  �  9,10,11,18 

další osoby v pracovním 
prostoru 

�  �  19,20 

Zpětný ráz nebo únik plynu �  �  9,11,21 

Požár/výbuch �  �  8,9,10,22,23 

Zranění při tryskání �  �  9,10,18,19,25 

Ruční manipulace s cívkami �  �  6,8,11 

      

 

Kontrolní opatření 

1. Používejte v dobře větraném prostoru a využívejte správné OOP. Pro práce za tepla 
a stříkání je vyžadována maska. 

2. Nepoužívejte hořlavý materiál v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při 

manipulaci s hořlavým materiálem. Zajistěte, aby byly k dispozici hasicí přístroje. 

3. Přelévejte s opatrností, nikdy ne v blízkosti vodních toků. Zajistěte, aby k dispozici 

byly sady pro zachycování úniků. 



 
 

4. Všechny materiály znečištěné xylenem musí být uloženy zvlášť a musí s nimi být 

nakládáno jako se zvláštním odpadem pro příslušnou likvidaci mimo staveniště. 

5. Musí se používat masky proti prachu a vhodná ochrana zraku  

6. Ochranné rukavice. 

7. Informovanost pracovníků / všechny kabely musí být před použitím prohlédnuty – 

udržujte odstup od vody. 

8. Informovanost pracovníků 

9. Pravidelné pracovní porady 

10. Pouze oprávnění pracovníci 

11. Zkušení pracovníci 

12. Značení. V prostoru nesmí být žádný uživatel kardiostimulátoru. 

13. Cívka musí být před otevřením vypnutá. 

14. Naváděč musí sledovat činnosti v blízkosti silových vedení a sítí. 

15. Před spuštěním generátoru proveďte všechna zapojení. 

16. Udržujte bezpečný odstup od zapojení, pokud je generátor zapnutý. 

17. Neustále udržujte bezpečný odstup od svorek kondenzátoru. 

18. Dimenzované hadice, spojky a spony. Používání bezpečnostního vypínače 

19. Pracovníci musí zkontrolovat, zda je prostor vyklizen. 

20. Informování ostatních pracovníků a třetích stran 

21. Všechny tlakové láhve musí být udržovány ve svislé poloze a zajištěné – 

pravidelné kontroly, zda nedochází k úniku, nainstalovány tlumiče pro ochranu 

proti zpětnému rázu. Tlakové láhve musí být po použití uzavřeny. Ve výkopech 

nebo omezených prostorách zachovávejte mimořádnou opatrnost. 



 
 

22. Zákaz kouření / manipulace s otevřeným ohněm 

23. Udržujte odstupy od horkých povrchů. Používejte propanové hořáky a škrabky s 

dlouhými rameny. 

24. Otryskávací práce musí být prováděny v uzavřeném prostoru. 

25. Pokud je to možné, používejte mechanické pomůcky. Jestliže žádné mechanické 

pomůcky nejsou k dispozici – vyhodnocení rizik a nejbezpečnějšího způsobu 

zvedání – zajistěte si pomoc. Při zvedání a pokládání si pracovníci musí 

uvědomovat možnost zachycení končetin / prstů a podniknout nezbytná 

bezpečnostní opatření  

 

 



 
 

Příloha č. 3: Analýza rizik výkopových prácích  

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik 

s bezpečnostními 
opatřeními 

Rizika V  S N N Odkaz na 
bezpečnostní 
opatření 

Zavalení pracovníků 
z nezajištěných stěn výkopů 

 �   � 
1,2,3,10 

Hluk způsobený kladivem  �   � 
5 

Zasažení pohybujícím se 
strojem a zařízením 

 �   � 
6 

Uklouznutí, zakopnutí a pády na 
nerovné zemi 

 �   � 
7 

Vjezd na veřejné cesty a dálnice  �   � 
8 

Znečištění způsobené netěsným 
zařízením / doplňováním paliva 

 �   � 
9 

pád osob, materiálu nebo 
stavebních strojů do výkopů 

 �   � 
4,10 

Poškození nadzemních nebo 
podzemních sítí 

 �   � 
12 

Poškození dalších veřejných sítí  �   � 
11,12 

Kontakt s nadzemními kabely  �   � 
11,12 

Rizika spojená se spalováním 
pohonných hmot 

 �   � 
13 

Bezpečnostní opatření 



 
 

1 Nevstupovat do nezajištěných výkopů pokud nejsou jiným způsobem zajištěny 

proti sesunutí např. bedněním. Před vstupem do výkopu povinnost zkontrolovat 

stav a kvalitu stěn výkopů. 

2 Konstrukce pro zpevnění výkopů můžou být odstraněny až tehdy, když už nehrozí 

nebezpečí sesunutí výkopu. 

3 Podél výkopů musí být ponechán volný pás o šířce alespoň 0,5m ve kterém nebude 

ukládána zemina ani žádný jiný materiál. 

4 Pracovní jáma nebo výkop musí mít dostatečně volné vstupy a výstupy např. 

pomocí žebříků nebo vhodných madel. 

5 Všichni pracovníci pracující v blízkosti kladiva během jeho provozu musí používat 

chrániče sluchu. 

6 Pracovníci obsluhující zařízení musí být zaškoleni vhodným způsobem. Všichni 

pracovníci musí používat příslušné OOPP včetně reflexních vest. V případě 

potřeby jsou využíváni naváděči. 

7 Nerovná země musí být vyrovnána a veškerý stavební odpad posbírány a 

zlikvidovány na schválených skládkách. Také musí být dodržována pravidla 

zachovávání pořádku. 

8 Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vjíždění na všechny veřejné cesty a 

dálnice.  

9 Veškerá zařízení jsou pravidelně prohlížena a výsledky prohlídek jsou 

zaznamenávány do knihy kontrol. Všechny vady musí být ihned hlášeny 

nadřízenému pracovníkovi. Měsíční prohlídky zařízení musí provádět osoba 

jmenovaná společností. Doplňování paliva do všech zařízení se provádí v 

dostatečné vzdálenosti od vodních toků a musí být zavedena opatření pro kontrolu 

znečištění v případě úniku (to znamená, že v každém místě doplňování paliva jsou 

k dispozici rohože pro zachycování úniků, metly nebo granule). 

10 Stavební stroje musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od volných stěn výkopů 

nebo pracovní jámy, aby se vyloučilo riziko sesunutí. Stavební materiál musí být 



 
 

skladován na místa tomu určené. 

11 V místech všech nadzemních vedení jsou postaveny ochranné sloupky, určující 

ochranné pásmo el. vedení. Hloubka podzemních sítí je stanovena zkušebními 

výkopy před prováděním hlavních prací a jejich poloha je vyznačena na zemi.  

12 Před zahájením prací musí být kontaktovány veškeré další příslušné statutární 

orgány. Poloha zařízení musí být vyznačena na zemi a také na výkresech. Všichni 

pracovníci podílející se na provádění úkolu musí být informováni o poloze sítí.  

13 Používat vhodné OOPP. Dbát na dostatečnou výměnu vzduchu v prostoru.  

 



 
 

Příloha č. 4: Analýza rizik katodová ochrana: 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik s 
bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V  S N N  Odkaz na 
bezpečnostní 
opatření 

Kolize s vozidlem, řízení  �   �  
1 - 2 

Padající materiály nebo zařízení   � �  
3 

Pád do odkrytých stok / výkopů, 
řek atd. 

 �   �  
4 

Uklouznutí, zakopnutí a pády na 
nerovné zemi 

 �   �  
5 

Vjezd na veřejné cesty a dálnice  �   �  
6 

Neoprávněný vjezd na cestu  �   �  
7 

Ruční manipulace  �   �  
8 

Dráždivé / škodlivé látky  �   �  
9 

 

Bezpečnostní opatření 

1 Vytyčení polohy překážek a vedení, u nichž je pravděpodobné, že se na ně na 
staveništi narazí.  

2 Všichni pracovníci jsou zaškoleni podle požadavků společnosti. 

3 Práce ve výškách musí být omezeny na minimum. Pracovníci, podílející se na 



 
 

činnostech práce ve výškách, musí být zaškoleni patřičným způsobem proškoleni.  

4 Práce na otevřených stokách a ve výkopech nebo v jejich blízkosti musí být 
omezeny na minimum.  

5 Nerovná země musí být vyrovnána a veškerý stavební odpad posbírán a zlikvidován 
na schválených skládkách. Také je nutné dodržovat pravidla zachovávání pořádku. 

6 Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vjíždění na všechny veřejné cesty a dálnice. 

7 Přístup na odjezdovou cestu je povolen pouze oprávněným a vhodně zaškoleným 
pracovníkům. Na každé křižovatce cest musí být nainstalováno dočasné oplocení. 

8 Kdykoliv je to možné, musí se používat mechanické techniky tahání. Neustále musí 

být používány vhodné rukavice. Buben s kabelem je udržován v takovém stavu, aby 

se zabránilo v zamotání. V případě vytahování nadměrné délky je zajištěna pomoc 

dalšího pracovníka. 

9 Musí se používat příslušné OOPP, aby se minimalizoval kontakt materiálu s 

pokožkou nebo očima. Vždy se musí dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené 

v návodu výrobce. 

 

 

 



 
 

Příloha č. 5: Analýza rizik tlakové zkoušky a stress testy: 

Analýza rizik 

Krok 1 Krok 2 

Analýza rizik při úvodním hodnocení 
Hodnocení rizik 
s bezpečnostními 

opatřeními 

Rizika V S N N Odkaz na 
bezpečnostní 

opatření 

Kolize s vozidlem, řízení  �   �  
1 - 2 

Padající materiály nebo 
pohybující se zařízení 

  � �  
3 

Uklouznutí, zakopnutí a 
pády na nerovné zemi 

 �   �  
5 

Plnění potrubí  �   �  
4-6 

Připojení potrubí pro 
provedení hydraulické zkoušky 

 �   �  
4-7 

Pracovníci kolem pracovního 
prostoru 

Vjezd na veřejné cesty a 
dálnice 

 �   �  
8 

9 

Neúmyslné otevření ventilu �    �  
10 

Šlehající hadice, vibrující 
potrubí 

 �   �  
8,11 



 
 

 

 

 

Bezpečnostní opatření 

1 Vytyčení polohy překážek a vedení, u nichž je pravděpodobné, že se na ně na staveništi 

narazí. Cesty přecházejte pouze tehdy, když je dostatečná viditelnost.  

2 Všichni pracovníci jsou zaškoleni podle požadavků společnosti. Práce ve výškách musí 

být omezeny na minimum.  

3 Pracovníci obsluhující zařízení jsou zaškoleni vhodným způsobem. Všichni pracovníci 

musí používat příslušné OOPP. 

4 Nerovná země musí být vyrovnána a veškerý stavební odpad posbírán a zlikvidován na 

schválených skládkách. Také je nutné dodržovat pravidla zachovávání pořádku. 

5 Přivázané hadice, certifikáty k zařízení. Školení a pracovní porady 

6 Používáte omezení spojek pro ochranu proti šlehání? Certifikáty pro hadice, zkušební 

hlavy, nainstalované tlakoměry. Pouze zkušení pracovníci. Nainstalujte výstražné 

značky, výstražnou pásku 

7 Všechny hadice musí být uloženy uspořádaným způsobem a zřetelně označeny v těch 

místech, v nichž hrozí nebezpečí zakopnutí. 

8 Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vjíždění na všechny veřejné cesty a dálnice.  

9 Na všechny zkušební konce a nechráněné potrubí nainstalujte tlakoměry. 

10 Používáte omezení spojek pro ochranu proti šlehání? Certifikáty pro hadice, zkušební 

hlavy, nainstalované tlakoměry. 

11 V případě potřeby nainstalujte stabilní spojovací potrubí s podpěrou. Pouze zkušení 

pracovníci. Nainstalujte výstražné značky s výstražnou páskou. 

 



 
 

Příloha č. 6: Seznámení s riziky na pracovišti    

      

Projekt :   

Zákazník:   

Datum:   

Č.dokumentu:   

  

 

Předmět školení:  Seznámení s riziky na pracovišti 

  
Jméno  Národnost  Společnost  Podpis  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

Dnešního dne byli při nástupu na stavbu pracovníci upozorněni na zásady BOZP, PO a 
OŽP u prováděné stavby a stavebních prací. Současně byli seznámeni s riziky při 
provádění stavebních činností a jejich vzájemného působení, s technologickým postupem 
prováděných prací a zásadami bezpečnosti práce se zaměřením na:  

 hlavní vypínač el. proudu, lékárničky, první pomoci , telefonní spojení   

 prostředky kolektivního a osobního zajištění  

   práce ve výškách  

 práce na lešení  

 zajištění výkopů  

 ochranná pásma provozovatelů jednotlivých sítí (elektrika, plyn, ropovod, a další)  

 práce pod dohledem kamerového systému  

 pohyb na stavbě, komunikace, zákaz vstupu do nebezpečných míst a dopravní 
prostředky na stavbě  

 zákazu donášení a požívání alkoholu a jiným omamných látek, zákaz kouření  

 respektování zákazů, příkazů daných formou výstražných označení, zákazových, 
příkazových a informativních tabulek, nápisů nebo formou ústní  

 pracovních a technologických postupů pro výše uvedené činnosti (dle směrnice 
společnosti)  

 všeobecné požadavky v oblasti životního prostředí, dodržování technologické 
kázně při nakládání s látkami nebezpečnými pracovnímu a životnímu prostředí, 
zacházení se vzniklými odpady ve všech formách jejich výskytu), způsoby jejich 
likvidace při rozlití nebo rozsypání a po upotřebení, likvidace nádob a obalů od 
těchto látek  

 zhodnocení, posouzení rizik pro výše uvedené činnosti, přijetí opatření 
k odstranění nebo snížení rizik, jejich zdrojů, vzájemné působení rizik 
jednotlivých firem, osob. (dle směrnice společnosti)  

 a další – vypsat  

    

 

 

 



 
 

Příloha č. 7: Návrh informačního letáku 

KONTAKTY NA ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY 

OBECNÁ 

 PRAVIDLA BEZPE ČNOSTI: 
NOUZOVÁ LINKA   

112 KAŽDÝ NOVÝ ZAM ĚSTNANEC MUSÍ 
PŘED 

  ZAHÁJENÍM PRÁCE NEJD ŘÍVE 
NEMOCNICE: PROJÍT ÚVODNÍM ŠKOLENÍM 
Obecná linka 155   

  Ochranné pomůcky: Kolektivní bezpečnost 
má přednost před osobní bezpečností 

KADAŇ   
Adresa: Golovinova 1559, Kadaň OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 

•Telefon:    +420 474 944 111 Povinné 
  ■ Pracovní oděv 

.PLZEŇ ■ Bezpečnostní helma 
Adresa: alej Svobody 80, Plzeň ■ Bezpečnostní obuv 
•Telefon:    +420 377 103 111 ■ Reflexní oděv 

BOR Pro specifické úkony (svařování, řezání…) 
•Adresa: Primdská501,Bor Svářečský oděv 

•Telefon:    +420 374 704 111 Ochrana sluchu a zraku 
  Bezpečnostní rukavice 

POLICIE:   
Obecná linka 158 DOPRAVA 

Únešov  
•Adresa: Únešov 7, §     Záchranná vozidla mají absolutní přednost 

•Telefon: +420 373 315 224 §     Dodržujte pravidla dopravního provozu 
  §     Dodržujte značení podél trasy záboru. 

Bor  Používejte pouze cesty, které jsou k tomu 
určené 

•Adresa: Sadová613,Bor (na mapě vyznačeny oranžově) 
•Telefon: +420 974 337 720   

  DOPRAVA NA STAVENIŠTI 
Stříbro Pro všechna lehká vozidla: 

Adresa: Tr. 5. května 813, 349 01 Stříbro ■ Není dovoleno parkovat v blízkosti strojů 
•Telefon: +420 374 622 231              ■ Dejte strojům přednost 

HASIČI: ■ Je zakázáno používat k průjezdu pracovní 
Obecná linka 150 trasy soukromých vozidel 

Regionální odbor Žatec Pro všechny chodce: 
•Adresa: Chmelařské nám. 347/438 27 

Žatec 
■ Je zakázáno chodit v pracovním prostoru 

strojů 
   



 
 

POSTUP VE   
VÝJIME ČNÝCH SITUACÍCH PRÁCE V BLÍZKOSTI 

  PLYNOVODŮ A VEDENÍ 
NAŠÍ PRIORITOU JE ZAJIŠT ĚNÍ   

VAŠÍ BEZPEČNOSTI Práci nemůžete zahájit bez potřebného 
povolení!!! 

Chránit - varovat - pomáhat   
  ■ Práci nesmíte zahájit, aniž byste absolvovali 

úvodní školení kvality, BOZP, PO a ŽP. 

ZRANĚNÉ OSOBY ■ Je zakázáno kopat bez znalosti přesné polohy 
podzemních vedení a potrubí. 

Vždy si vše ověřte u stavbyvedoucího a osoby 
zodpovědné za inženýrské sítě. 

■ Každé zranění musí být ošetřeno ■ Každá činnost ve vzdálenosti do tří (3) metrů 
od potrubí musí být vykonávána pod dohledem 

■ Nahlaste zranění vedoucímu skupiny osoby zodpovědné za inženýrské sítě. Bez 
takového dohledu a povolení nesmíte práci zahájit. 

■ Uvědomte nejbližší středisko první 
pomoci 

Výkopy do jednoho (1) metrů od potrubí musejí 
být vykonávány ručně. 

■ Vyhledejte nejbližší lékárničku první 
pomoci 

  

    ve vozidle či ve staveništní buňce PRO PŘÍPAD ÚNIKU ČI POŠKOZENÍ 
■ Nahlaste zranění zdravotní záchranné 

službě, 
  

    je-li toho zapotřebí ■ Okamžitě bezpečným způsobem zastavte 
práce 

■ Vyšlete někoho na nejbližší kontaktní 
bod  

■ Nepanikařte a s chladnou hlavou zhodnoťte 
nastalou situaci 

kde daná osoba vyčká příjezdu záchranné 
služby 

■ Nechte pracovní jámu otevřenou a 
nezasypávejte ji 

  ■ Informujte hlavního stavbyvedoucího 
POŽÁR Informujte provozovatele potrubí (Zastavte 

veškeré práce v okolí (vyhněte se jakékoli možnosti 
vznícení) 

  ■ Všechny stroje a zařízení musejí být vypnuty 
Vyhledejte nejbližší hasicí přístroj v: ■ Opusťte pracoviště pěšky, po co 

nejbezpečnější trase 

Mobilní buňce Postupujte proti směru větru 
Bezpečnostní příslušenství každého stroje ■ Shromážděte se na nejbližším kontaktním 

místě 
Pokuste se vznikající požár uhasit   

  
  


