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Příloha 1: Tabulka rizik, které hrozí u práce se dřevem. 

Mechanické 

riziko 

Kontakt 

s nástrojem 
Pořezání 

 Prověřit, zda zařízení je opatřeno veškerými ochrannými kryty.  

 Obsluze zařízení prokazatelně zakázat demontovat nebo vyřazovat 

z funkce ochranné kryty  

 Prověřit, zda se na zařízení nepracuje s  odstraněnými nebo nedokonale 

upevněnými či z funkce vyřazenými ochrannými kryty  

 Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

Mechanické 

riziko 

Kontakt 

s pohybujícími 

se částmi 

zařízení 

Pořezání 

Zlomenina 

Pohmoždění 

 Prověřit, zda pohybující se části zařízení jsou opatřeny ochrannými kryty 

nebo ochranným zařízením.  

 Obsluze zařízení prokazatelně zakázat demontovat nebo vyřazovat z funkce 

jeho ochranné kryty a jiné ochranné zařízení. 

 Prověřit, zda se nepracuje na zařízení s odstraněnými, nedokonale 

upevněnými nebo vyřazenými ochrannými zařízením. 

 Zjištěné závady neprodleně odstranit. 
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Mechanické 

riziko 

Manipulace s 

materiálem 

Pořezání 

Pohmoždění 

Naražení 

Zlomenina 

 Prověřit, zda manipulace s materiálem v prostoru zařízení se provádí zvlášť 

opatrně. 

 Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

 Prověřit, zda na pracovišti je dostatečně velký prostor pro ukládání materiálu 

a obrobků a pro bezpečnou manipulaci   

Mechanické 

riziko 

Zlomeniny, 

devastace 

různých částí 

těla 

Zlomenina 

Pořezání 

Strhnutý nehet 

Skalpování hlavy 

 Při práci na strojích mít na sobě upnutý pracovní oděv. 

 Při práci na strojích nemít na sobě žádné přívěsky či volně vlající oděvní 

doplňky. 

Mechanické 

riziko 
Pořezání Pořezání 

 Stroje opatřit ochranným krytem nástroje nebo zakrytím nebezpečného 

pracovního prostoru stroje. 

 Při práci používat pouze nepoškozené nástroje. 

 Obrábění provádět pouze k tomu odpovídajícími nástroji. 
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Mechanické 

riziko 

Zasažení 

rotujícím 

nástrojem 

Pořezání 

Naražení 

Zlomenina 

Smrt 

 Zajistit nástroj proti uvolnění. 

 Neprovádět nedovolené ruční zásahy v nebezpečném pracovním prostoru 

nástroje. 

 Zakrytovat nástroje, pohony a svěrné místa (odklopné kryty, celková kapotáž 

s průzory po podélné straně). 

 Nepřekračovat maximální dovolené otáčky nástroje. 

 Dodržovat optimální otáčky v závislosti na druhu nástroje a jeho průměru dle 

informací výrobce. 

 Zajistit vyvážení nástroje a upínacího trnu. 

Mechanické 

riziko 

Skalpování 

hlavy 
Skalpování hlavy 

 Při práci na strojích používat pokrývku hlavy, která neumožňuje, aby z ní 

vyčnívaly vlasy. 

Mechanické 

riziko 

Zasažení 

strojem  

Pořezání 

Naražení 

Zlomenina 

Smrt 

  Neodebírat najednou velké kusy odřezku. 

 Zajistit spolehlivé ustavení a ukotvení stroje. 
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Mechanické 

riziko 

Zranění 

obsluhy 

Pořezání 

Zlomenina 

Pohmoždění 

Naražení 

Smrt 

Popálení 

 Zajistit správné nasazení nástroje  

 Kontrolovat chod stroje při obrábění 

 Materiál netlačit do řezu násilím. 

 Provádět pravidelné čistění stroje od nalepených pilin, pryskyřic a ulpěných 

nečistot. 

 Používat OOPP  

Mechanické 

riziko 

Zasažení 

obrobkem 

Pořezání 

Naražení 

Zlomenina 

Smrt 

 Zajistit spolehlivé upnutí obrobku. 

 Zajistit správné použití mechanického, hydraulického, pneumatického 

rychloupínacího zařízení. 

Mechanické 

riziko 

Zpětný vrh 

obráběného 

materiálu 

Pořezání 

Naražení 

Smrt 

 Používat horizontální a vertikální přítlačné zařízení a přípravky nebo 

mechanický posouvač. 

 Stát bokem od vsunovaného materiálu. 

 Používat vhodné a správně nabroušené nástroje. 

 Používat krátkou vyztuženou zástěru. 
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Mechanické 

riziko 

Zasažení 

rotujícím 

nástrojem 

Pořezání 

Naražení 

Zlomenina 

Smrt 

 Zajistit nástroj proti uvolnění. 

 Neprovádět nedovolené ruční zásahy v nebezpečném pracovním prostoru 

nástroje. 

 Zakrýt nástroje, pohony a svěrné místa. 

 Nepřekračovat maximální dovolené otáčky nástroje. 

 Dodržovat optimální otáčky v závislosti na druhu nástroje a jeho průměru dle 

informací výrobce. 

 Zajistit vyvážení nástroje a upínacího trnu. 

Zanedbání 

ergonomických 

zásad 

Neprovádění 

včasných oprav 

nářadí 

Pořezání 
 Zajistit včasné provádění oprav nářadí a průběžně kontrolovat záznamy o 

nich. 

Zanedbání 

ergonomických 

zásad 

Demontované 

ochranné 

kryty 

Pořezání 

Zlomenina 

Naražení 
 Nedemontovat žádné ochranné kryty zařízení 
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Zanedbání 

ergonomických 

zásad 

Nežádoucí 

uvedení 

zařízení do 

chodu 

Pořezání 

Pohmoždění 

Naražení 

Zlomenina 

 Obsluze zařízení prokazatelně uložit povinnost při přerušení dodávky 

elektrického proudu vypnout zařízení hlavním vypínačem  

 Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

 Prověřit, zda před prováděním opravy stroje jsou provedena opatření 

znemožňující jeho spuštění nepovolanou osobou. 

 Prověřit, zda při opravě stroje je na jeho spouštěcím zařízení viditelná 

tabulka s nápisem „NEZAPÍNAT – OPRAVA STROJE“. 

 Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

Zanedbání 

ergonomických 

zásad 

Nebezpečný 

stav pracoviště 

Pořezání 

Pohmoždění 

Naražení 

Zlomenina 

Výron 

 Prověřit provádění pořádku na pracovišti.  

 Prověřit, zda na podlaze nejsou žádné překážky, o které by bylo možno 

zakopnout. 

 Prověřit, zda povrch podlah a komunikací je rovný, nepoškozený a suchý.  

 Prověřit, zda pracoviště je dostatečně osvětleno. 

 Prověřit, zda pracoviště je vybaveno účinným odsávacím zařízením. 
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Zanedbání 

ergonomických 

zásad 

Nepoužívání 

OOPP 

Pořezání 

Zlomenina 

Pohmoždění 

Naražení 

Zranění s trvalými 

následky 

Smrt 

 

 Prověřit, zda jsou zaměstnanci vybaveni předepsanými OOPP a řádně je 

používají. 

 Prověřit, zda jsou zaměstnanci seznámeni s používáním přidělených OOPP. 

 Obsluze zařízení a zaměstnancům pracujícím v jeho blízkosti zakázat nosit 

plášť, volně vlající části pracovního obleku, vázanky, šály, šátky, 

náhrdelníky, řetízky, prsteny apod.  

 Obsluze zařízení prokazatelně uložit povinnost zajistit si vlasy vhodnou 

pokrývkou tak, aby z ní nevyčnívaly.  

 Prověřit, zda zaměstnanci používají při práci vhodnou obuv. 

Zanedbání 

ergonomických 

zásad 

Nerespektování 

vydaných 

zákazů 

Pořezání 

Zlomenina 

Pohmoždění 

Naražení 

Smrt 

Popálení 

 Nepoužívat zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno. 

 Nepřetěžovat zařízení nad hodnoty stanovené výrobcem. 

 Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení. 
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Zanedbání 

ergonomických 

zásad 

Neprovádění 

předepsaných 

kontrol a revizí 

Pořezání 

Zlomenina 

Pohmoždění 

Naražení 

Smrt 

Popálení 

 Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení průběžně kontrolovat, 

zajistit odstranění zjištěných závad. 

 Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení. 

Klopýtnutí/zak

opnutí 
Zakopnutí 

Naražení 

Výron 

Zlomenina 

 Prostor v komunikacích musí zůstat čistý a volný 

 Skladovaný materiál musí být viditelně označen 

 Natažené kabely vedené před komunikaci musí být zakrytovány krytem 

Elektrické 

riziko 

Dotykem s 

elektrickou 

částí 

Popálení 

Smrt 

 Prověřit, zda provedení ochrany proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod 

napětím je bezpečné. 

 Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

 Plnění uložené povinnosti průběžně kontrolovat. 
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Elektrické 

riziko 

Vadná 

elektroinstalace 

Popálení 

Smrt 

 Prověřit, zda elektroinstalace zařízení je bezpečná  

 Zjištěné závady neprodleně odstranit 

 Plnění uložené povinnosti průběžně kontrolovat. 

Elektrické 

riziko 

Čistění, 

seřizování, 

údržbu nebo 

opravy na 

elektrickém 

zařízení 

Popálení 

Smrt 

 Zaměstnancům provádějícím uvedenou činnost prokazatelně vydat zákaz 

provádět práce na elektrickém zařízení bez jeho odpojení od přívodu 

elektrického proudu. 

 Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

 Plnění vydaného zákazu průběžně kontrolovat. 
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Příloha 2: Osnova školení dřevoobráběcích strojů. 

Vlastní dokumenty použité při školení  

 Dokumentace BOZP. 

 Informace a pokyny zaměstnavatele. 

 Místní provozní bezpečnostní předpisy. 

 Dokumenty a evidence, které jsou součástí zpracované a schválené dokumentace 

BOZP a PO – platné ke dni provedení školení. 

Seznámení s riziky při práci, opatření 

 Viz Příloha 1. 

OOPP 

 Povinnosti o používání osobních ochranných pracovních prostředků na základě 

vyhodnocení rizik.  

 Seznámení se s návodem k používání a způsobem použití OOPP. 

 Vybavení zaměstnanců stanovenými OOPP, způsob vedení evidence, kontroly a 

používání OOPP. 

Pracovní úrazy 

 Definice pracovního úrazu, definice smrtelného úrazu. 

 Povinnosti učňů a mistrů při vzniku pracovního úrazu. 

 Oznamování všech pracovních úrazů a poranění. 

 Kniha úrazů – evidence o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní 

dny.  

 Umístění knihy úrazů na pracovišti. 

 Záznam o úrazu – vyhotovení záznamu o úrazu a vedení dokumentace o všech 

pracovních úrazech. 

 Objasňování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, spolupráce, opatření proti 

opakování pracovních úrazů. 
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 Seznámení s příčinami a okolnostmi vzniku pracovních úrazů na pracovišti. 

 Nejčastější zdroje a příčiny úrazů a poranění při prováděných činnostech. 

Poskytování první pomoci  

 Zásady poskytování první pomoci. 

 Lékárničky – umístění, vybavení, doplňování, kontroly. 

Skladování a ruční manipulace s břemeny 

 Bezpečnost při skladování a manipulaci s břemeny – místní provozně bezpečnostní 

řád skladů - viz  

 Příloha 3: Místní provozně bezpečnostní řád skladů. 

 Označení skladů a prostor pro skladování. 

 Seznámení o správném uchopení a zacházení s břemeny  

 Hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného břemene – viz Příloha 4: 

Ruční manipulace s břemeny. 

Stroje, technická zařízení, přístroje, nářadí 

 Bezpečnost při obrábění dřeva – provozní bezpečnostní předpis. 

Revize, kontroly, údržba, opravy 

 Plán revizí, kontrol, údržby a oprav používaných strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, stanovené lhůty. 

 Oprávnění k provedení revize, kontroly, údržby a opravy. 

Seznámení  

 S pracovním prostředím 

 Technologickými postupy 

 Strojní zařízení a pracovní pomůcky 

Závěrečná část 

 Prezenční listina: jmenný seznam školených zaměstnanců. 

 Přezkoušení: na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí s výsledkem 

„prospěl“. - ověření znalostí: ústní pohovor, příp. písemný test. 
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Příloha 3: Místní provozně bezpečnostní řád skladů. 

Sklad a komunikace ve skladu  

 Mezi horní hranou ukládaného materiálu a spodní hranou stropní konstrukce nebo 

instalacemi (např. potrubí, svítidla) musí být vzdálenost minimálně 0,2 m.  

 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a 

stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem. 

 Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a 

označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 Provozní plochy skladu, zejména plochy skladovacích zón, komunikace pro pěší, 

dopravní cesty, plochy příjmu a výdeje, parkovišť, překladišť, údržby, nabíjecích 

stanic atd., musí být v souladu s požadavky příslušných předpisů a na podlaze 

viditelně označeny vodorovným značením, např. čárami, barevným odlišením 

povrchů nebo jiným způsobem. 

 Všechny cesty, uličky a komunikace musí být ve stanovených profilech neustále 

průjezdné a průchodné, nesmí se zde ukládat žádný materiál nebo předměty. 

 Plocha určená pro volné skladování musí být na viditelném místě označena 

informační tabulkou.  

 Komunikace a podlahy ve skladu musí být nepoškozené, uklizené, čisté, nekluzké. 

Skladování materiálu v regálech 

 U všech regálů musí být zajištěna stabilita, např. ukotvením do stavební 

konstrukce. 

 Regály musí být trvale a čitelně označeny štítky s uvedením největší nosnosti 

buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci.  

 Materiál musí být skladován tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání 

nemohl sesunout. 

 Regály nebo jejich části, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob 

nebo majetku, nesmí být používány. V době nevyhovujícího stavu musí být regál 

nebo jeho části výrazně označeny a musí být znemožněno jejich použití.  

 Ruční ukládání do regálů může být prováděno do maximální výšky 1,8 m.  

Bezpečnostní značení  
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 Provozní plochy skladu, zejména plochy skladovacích zón musí být na podlaze 

viditelně označeny vodorovným značením, barevným odlišením povrchů nebo 

jiným způsobem.  

 Ve skladech musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující 

maximální přípustnou nosnost podlahy. 

 Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a 

nejvyššího počtu buněk ve sloupci.    

 Prostory, ve kterých je zakázáno kouřit a manipulovat s plamenem, musí být 

označeny tabulkou „Zákaz kouření a manipulace s plamenem“. 

 Prostory a pracoviště, kde je nařízeno používání OOPP, musí být označeny 

příslušnou tabulkou. 

Zodpovědnost 

Pro každý sklad musí být určena odpovědná osoba: 

 zodpovídá za provoz skladu, 

 zodpovídá za technický stav a bezpečnou manipulaci ve skladu, 

 zodpovídá za pořádek ve skladu a jeho těsném okolí, 

 zodpovídá za údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků. 

Zaměstnanci jsou povinni: 

 Materiál a předměty ukládat jen na určených místech. 

 Zajistit trvalý přístup k regálům, nic nesmí bránit zakládání a odebírání materiálu 

z regálů. 

 Ukládat materiál a předměty do regálů tak, aby se zamezilo jejich vypadnutí, 

sesunutí. 

 Zajistit pevné uchopení, dostatečný prostor a bezpečný způsob manipulace 

s břemeny. 

Zaměstnanci nesmí: 

 Ukládat materiál ani jiné předměty v komunikačních prostorech, na únikových 

cestách a východech a kolem regálů. 

 Přetěžovat skříně a regály nad stanovenou nosnost. 

 Vstupovat nebo lézt do regálů. 

 Používat regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo 

majetku. 

 Překračovat max. hmotnostní limity při ruční manipulaci s břemeny.  
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Příloha 4: Ruční manipulace s břemeny. 

Ruční manipulace s břemeny je jakékoliv přepravování nebo nošení břemene 

jedním nebo více pracovníky, které zahrnuje zvedání, pokládání, strkání, tahání, nošení 

nebo přemisťování břemene. 

Zaměstnavatel musí učinit příslušná organizační opatření nebo použít patřičných 

prostředků, zejména mechanických zařízení, aby pracovníky zprostil potřeby ruční 

manipulace s břemeny. 

Tam, kde se potřebě ruční manipulace pracovníků s břemeny nelze vyhnout, musí 

zaměstnavatel učinit příslušná organizační opatření a použít patřičných prostředků nebo 

poskytnout pracovníkům takové prostředky, aby bylo riziko při ruční manipulaci s těmito 

břemeny sníženo, zejména pokud jde o činnosti, při kterých je zvýšené riziko poškození 

páteře.  

Zejména jde o vyloučení následujících nežádoucích činností 

a) je-li břemeno příliš těžké nebo příliš velké, neskladné nebo obtížně uchopitelné, 

nestabilní nebo s tendencí se přemísťovat, umístěné v takové poloze, že je třeba je držet či 

s ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či vytáčením trupu, takových obrysů či 

konzistence, které mohou způsobit úraz, zejména v případě srážky; 

b) je-li fyzická námaha spojená s manipulací: přílišná, dosahována pouze otáčením 

trupu, vyvolávající pravděpodobně následný prudký pohyb břemene, vykonávána tělem v 

nestabilní pozici; 

c) je-li manipulace s břemeny vykonávána v prostředí, kde není dostatek prostoru, 

zejména ve vertikálním směru, podlaha je nerovná, takže vzniká riziko klopýtnutí, nebo s 

ohledem na obuv pracovníků je kluzká, pracovní místo nebo samo prostředí neumožňuje 

manipulace v bezpečné výšce nebo neumožňuje pracovníkovi zaujmout správnou polohu, 

úroveň podlahy nebo pracovního povrchu se mění a vyžaduje, aby s břemenem bylo 

manipulováno v různých úrovních, podlaha nebo opora nohou je nestabilní, teplota, 

vlhkost nebo větrání jsou nevyhovující. 
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Rozsah nejvyšších přípustných sil (N) při přepravě břemen mladistvými pomocí 

jednoduchých bezmotorových prostředků 

 V tahu (N) V tlaku (N) 

Chlapci 100 – 150 120 – 200 

Dívky 50 – 115 100 – 160 

Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen chlapci od 15 

do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě 

Hmotnost ručně 

zvedaných a 

přenášených (kg) 

Délka vertikální dráhy 

břemene 

Maximální 

počet zdvihů 

za 1 minutu 

Kumulativní hmotnost 

(kg) břemen zvedaných a 

přenášených za pracovní 

dobu 

od 15,1 do 20 

(pouze pro věk 17 

– 18 let ) 

podlaha – zápěstí 
1)

 4 
7000 

zápěstí – rameno 
1)

 5 

od 10,1 do 15 

(pouze pro věk 16 

– 18 let) 

podlaha – zápěstí 
1)

 6 

5500 zápěstí – rameno 
1)

 6 

podlaha – rameno 
1)

 3 

od 5 do 10 

(pro všechny 

věkové skupiny) 

podlaha – zápěstí 8 

3800 

podlaha – rameno 6 

podlaha – nad rameno 4 

zápěstí – rameno 8 

zápěstí – nad rameno 6 

rameno – nad rameno 4 

1)
 Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné 

 

  Při pracovní poloze vsedě, nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg. 

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí chlapců 17 až 18letých vstoje 84 cm, 

za výšku ramen 143 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s 

tolerancí 5 cm podle výšky sedadla. U chlapců mladších věkových skupin (15 až 17 let) se 

délka vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně podle jejich antropometrických 

parametrů. 
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Část B 

Největší vzdálenost, na kterou mohou přenášet chlapci břemena 

Chlapci Největší vzdálenost 

(m) 

Hmotnost ručně přenášených 

břemen (kg) 

pouze pro věk 17 – 18 10 20 

pouze pro věk 16 – 18 15 15 

pro všechny věkové skupiny 20 10 

 

Část A 

Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen dívkami od 15 

do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě 

Hmotnost ručně 

zvedaných a 

přenášených břemen 

(kg) 

Délka vertikální 

dráhy břemene 

Maximální počet 

zdvihů za 1 minutu 

Kumulativní 

hmotnost (kg) 

břemen zvedaných a 

přenášených za 

pracovní dobu 

od 10,1 do 15 

(pouze pro věk 17 – 

18let) 

podlaha – zápěstí 
1)

 5 6000 

zápěstí – rameno 
1)

 4 

od 5,1 do 10 

(pouze pro věk 16 – 

18let) 

podlaha – zápěstí 
1)

 7 
4500 zápěstí – rameno 

1)
 7 

podlaha – rameno 
1)

 4 

od 2 do 5 

(pro všechny věkové 

skupiny) 

podlaha – zápěstí 8 

2500 

podlaha – rameno 6 

podlaha – nad 

rameno 

4 

zápěstí – rameno 8 

zápěstí – nad 

rameno 

6 

rameno – nad 

rameno 

4 

1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné. 

  Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg pro věkovou 

skupinu 17 až 18 let, 4 kg pro věkovou skupinu 16 až 17 let, 3 kg pro věkovou skupinu 15 

až 16 let. 

 Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí 17 až 181etých dívek vstoje 80 

cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 

cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla. U dívek mladších věkových skupin (15 až 17 let) 
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se délka vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně podle jejich antropometrických 

parametrů. 

Největší vzdálenost, na kterou mohou přenášet dívky břemena 

Dívky Největší vzdálenost (m) Hmotnost ručně přenášených 

břemen (kg) 

pouze pro věk 17 – 18 let 10 15 

pouze pro věk 16 – 18 let 15 10 

pro všechny věkové skupiny 20 5
1)

 

1) U dívek věkové kategorie do 16 let se snižuje na 15 m. 

Obvyklá nebezpečí související s ruční manipulací: 

a) nebezpečí spojená s dotykem břemene (poranění ostrými hranami, vyčnívajícími 

hřebíky, pásky obalů, drsným nebo nerovným povrchem, třískami, teplotou, chemickými 

účinky a pod., je-li břemeno v klidu nebo pohybu) 

b) nebezpečí vyvolaná vlastní manipulací s břemeny (pád břemene chybnou manipulací, 

velkou hmotností, špatnými úchopovými možnostmi, špatným technickým stavem 

břemene, nevhodnou konstrukcí manipulačních pomůcek nebo jejích špatným technickým 

stavem). Tato nebezpečí se zvyšují s rostoucí hmotností a rychlostí manipulovaného 

břemene. 

c) nebezpečí spojená s pracovním prostorem (pád pracovníka vyvolaný nevyhovujícím 

stavem povrchu podlah, komunikací, nedostatečným manipulačním prostorem, překážkami 

na komunikacích). Tato nebezpečí se zvyšují s rostoucí hmotností a rychlostí 

manipulovaného břemene. 

Uvedené zdroje rizik se mohou projevit jednotlivě či kombinovaně. Možnost 

odstranění, případně omezení těchto rizik za stávajícího stavu ruční manipulace je dána 

zejména těmito opatřeními: 

 nahrazením značně rizikových činností činnostmi méně rizikovými 

 úpravou manipulačních prostorů 

 úpravou komunikací 

 změnou technologických postupů 

 vybavením pracovníků vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky 

 vybavením pracovníků vhodnými manipulačními pomůckami pro usnadnění ruční 

manipulace 

 úrovní znalostí zásad bezpečné ruční manipulace 

 psychickým a fyzickým stavem pracovníků, provádějících ruční manipulaci 

(příloha č. 1 k vyhlášce č. 288/2003 Sb.). 


