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Příloha č. 1: Analýza rizik na poslední chvíli (LMRA) 

Analýza rizik na poslední chvíli (LMRA) 

Last minute risk analysis 

INSTRUKCE: 

Přemýšlejte o pracovním prostředí a o samotné práci, kterou musíte vykonat a vyhodnoťte spolu s 

ostatními členy týmu následující otázky. 

Pokud je odpověď na otázku ANO, jsme na dané riziko připraveni. Pokud je odpověď na jednu z otázek 

NE, práce se nesmí zahájit a je nutné kontaktovat NADŘÍZENÉHO nebo BEZPEČNOSTNÍHO TECHNIKA. 

Společně s nimi je nutné stanovit opatření k minimalizaci těchto rizik. 

V případě, že se nás dané riziko netýká, označ netýká se. 

OOPP: MámE potřebné OOPP k provedení práce (pracovní oděv, přilba, brýle, pracovní obuv)? 

PRACOVNÍ INSTRUKCE: Víme, jak vykonávat práci bezpečně, existuje pracovní postup? Jsme 
seznámeni s pracovním postupem (tištěná nebo ústní forma) nebo známe pracovní instrukce. 

MANIPULACE S BŘEMENY: Mohou se břemena bezpečně zvednout? Pokud je hmotnost břemene 
nebo jeho rozměry větší, máme k dispozici správné nástroje? 

ODPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ AGREGÁTŮ – IZOLACE: Je zařízení odpojeno z provozu, zajištěno proti 
náhlému rozběhu stroje, stejně tak jeho díly a komponenty před uvedením do pohybu (týká se i izolace 
elektřiny, pneumatiky apod.)? 

POHYB - PÁDY/ZAKOPNUTÍ: Je možné se bezpečně pohybovat, jsou přístupové cesty volné, je stav 
povrchu bezpečný (olej, sníh apod.)  Jaká je viditelnost? 

PRÁCE VE VÝŠCE: Hrozí pád, jsme jištěni proti pádu postroji, jsme školeni a umíme je používat, 
pracovní plošiny, lešení a žebříky jsou v dobrém stavu, nemůže dojít k pádu věcí? 

KOMUNIKACE S OSTATNÍMI: Známe všechna přítomná rizika? (nad námi, pod námi, kolem nás). 
Jsou rizika dobře řízena? Znají také ostatní zaměstnanci nacházející se v našem prostoru pracovní rizika? 
Pokud to je nutné, je nadefinován prostor pod nebo kolem mé pracovní činnosti? Jsou pracovní činnosti 
zkoordinované? Je k dispozici pracovní povolení? Je k dispozici signalizace nebo výstražné značení? 

DOPRAVA: Rizika přepravy strojního zařízení; je nutná signalizace nebo výstražné značení, abych byl 
chráněn před riziky provozu kolem nás? 

NEBEZPEČÍ POŢÁRU: Jsou řízena rizika spojená s horkým materiálem, mám písemný příkaz pro práce 
se zvýšeným nebezpečím (svařování, řezání apod.) a jsou opatření používána? 

ŠKOLENÍ A LIDSKÉ ZDROJE: Absolvovali jsme školení /mám kvalifikaci/ zkušenosti s používáním 
nezbytného nářadí? Zkontrolovali jsme si před začátkem práce, že máme k dispozici všechno potřebné 
nářadí? Je nářadí v bezpečném stavu? Jsou k dispozici pro případ potřeby kontrolní štítky?  

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ: Provádí se v prostorách s nebezpečím výskytu plynů zjišťování na jeho 
přítomnost, máme povolení a jsme proškoleni pro práci v těchto prostorách, umím používat přístroje pro 
detekci plynů? 

POCIT BEZPEČÍ: Cítíme se bezpečně? 

MINIMÁLNÍ ZBYTKOVÉ RIZIKO: Pracovní riziko, které zůstává i po splnění nápravných opatřeních. 

JAKÁ JSOU NEJVĚTŠÍ RIZIKA, POKUD NEPRACUJI BEZPEČNĚ?: Pracovní rizika, která byla na 
pracovišti před stanovenými nápravnými opatřeními. 
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Místo práce: Datum: 

Druh prováděné práce: 
 

Jméno a příjmení 
zaměstnance 
 

Podpis Jméno a příjmení 
zaměstnance 

Podpis 

Zpracovatel  2  

1  3  

KATEGORIE 
Odpověď 

ANO 

Odpověď 

NE 

NETÝKÁ SE Stanovené 
nápravné 
opatření 

OOPP - máme vše potřebné? 
    

Známe pracovní instrukce nebo 
postup práce? 

    

Víme jak manipulovat 
s břemeny? 

    

Máme zajištěné agregáty – 
izolace? 

    

Zváţili jsme riziko pádu nebo 
zakopnutí? 

    

Jsme připraveni pracovat ve 
výšce nad 1,5m? 

    

Ví o naší činnosti ostatní 
spolupracovníci nebo 
nadřízený? 

    

Zváţili jsme moţnost ohroţení 
ostatních pracovníků? 

    

Víme o rizicích spojených s 
dopravními prostředky v mém 
okolí? 

    

Uvědomujeme si rizika vzniku 
poţáru a víme jak se zachovat? 

    

Pokud to činnost vyţaduje, 
máme potřebné školení a 
oprávnění? 

    

Máme v pořádku pouţívané 
nástroje a nářadí? 

    

Uvědomujeme si vlivy 
pracovního prostředí? 

    

Vedou uvedené opatření 
k pocitu bezpečí? 

   1           2           3           4           5 

 ANO                                              NE 

MINIMÁLNÍ ZBYTKOVÉ RIZIKO: 

JAKÁ JSOU NEJVĚTŠÍ RIZIKA, POKUD NEPRACUJI BEZPEČNĚ?: 

 

Kontaktuj nadřízeného 

nebo BT. 
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Příloha č. 2: Analýza rizik pro externí zhotovitelé služeb 
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Příloha č. 3: Metodická pomůcka pro seznámení s riziky 

Metodická 

pomůcka 

pro 

seznámení 

s riziky

BOZP externí zhotovitelé

 

StředníZnačná

Absence prostředků 

osobního zajištění

Popis ohroţení:

Hodnota rizika:

Nebezpečí: Pád z výšky nebo do hloubky

Existující opatření: Opatření k nápravě:

Instalován horizontální jistící systém 

Pouţití prostředků osobního zajištění 

a ukotvení se k horizontálnímu 

systému.

Značná
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StředníTriviální

Žádné ohrožení

Popis ohroţení:

Hodnota rizika:

Dobrá praxe: Pád z výšky nebo do hloubky

Existující opatření: Opatření k nápravě:

Školení pro práci ve výšce nebo nad 

volnou hloubkou, OOPP proti pádu z 

výšky

Ţádné opatření 

 

StředníZnačná

Práce vykonávaná nad 

sebou, možnost pádu 

převáženého břemene

Popis ohroţení:

Hodnota rizika:

Nebezpečí: Pád předmětu nebo materiálu

Existující opatření: Opatření k nápravě:

Školení pro vazače, Vhodné OOPP 

Spustit zvukový signál a dbát pokynů 

signalisty, vymezit pracovní prostor 

pod břemenem

Značná
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StředníZnačná

Žádné ohrožení

Popis ohroţení:

Hodnota rizika:

Dobrá praxe: Pád břemene nebo materiálu

Existující opatření: Opatření k nápravě:

Školení pro vazače, vhodné OOPP, 

dodrţení pracovního prostoru
Ţádné opatření

Triviální

 

StředníZnačná

Nesprávné vymezení 

ochranného pásma pod 

svářečským pracovištěm 

Popis ohroţení:

Hodnota rizika:

Nebezpečí: Popálení ţhavými částicemi

Existující opatření: Opatření k nápravě:

Školení pro práci ve výšce, odborná 

kvalifikace svářeče, vhodné OOPP

Vymezit a ohradit ochranné pásmo, 

určit poţární dohled

Střední
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StředníZnačná

Pohyb a práce v blízkosti 

hrany pádu (1,5 m)

Nedodržené ochranné 

pásmo stroje 

Popis ohroţení:

Hodnota rizika:

Nebezpečí: 
Pád z výšky nebo do hloubky,  

Kontakt se strojním zařízením

Existující opatření: Opatření k nápravě:

Ohraničení výkopu, vhodné OOPP, 

zpracována dokumentace pro výkop

Dodrţování bezpečnostních zásad, 

Nevcházet do ohraničeného prostoru

Nepřijatelná

 

StředníZnačná

Zasypání nebo zřícení 

bouraných částí 

konstrukce na 

pracovníky pod tímto 

místem 

Popis ohroţení:

Hodnota rizika:

Nebezpečí: Zasypání, pád materiálu

Existující opatření: Opatření k nápravě:

Zpracování technologického postupu 
Odklidit zbytky suti a materiálu z 

konstrukce

Značná
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Příloha č. 4: Základní pravidla pro stanovení nosnosti vázacích prostředků 

 


