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Přílohy 

Informační list pro celý areál HMMC 

Riziko: Opatření: Poznámka 

Srážka osoby s 

jedoucím vozidlem 

 

Pohybovat se jen po chodnících 

a vyznačených koridorech pro pěší. Dbát 

zvýšené opatrnosti při pohybu okolo 

parkovišť, výjezdů a vjezdů do hal, 

křižovatek. Nevstupovat náhle do 

komunikace nebo před dopravní prostředek. 

 

Na nepřehledných 

místech areálu jsou 

instalována zrcadla. 

Koridory pro pěší jsou 

značeny bílou páskou 

na podlaze. 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se 

pod nohy. Dbát zvýšené opatrnost při 

zhoršených klimatických podmínkách 

(námraze, dešti, sněhu). Před vstupem do 

vnitřních prostor areálu si očistit obuv. 
 

Požár, výbuch. Kouřit pouze na vyhrazených a označených 

místech. 

 

 

Tabulka 1; Areál HMMC 
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Informační list pro halu lisovny 

Riziko Opatření Poznámka 

Srážka osoby s 

jedoucím vozidlem 

Pohybovat se jen po chodnících 

a vyznačených koridorech pro pěší. Dbát 

zvýšené opatrnosti při pohybu okolo 

parkovišť, výjezdů a vjezdů do hal, 

křižovatek. Nevstupovat náhle do 

komunikace nebo před dopravní prostředek. 

Koridory pro pěší 

jsou značeny bílou 

páskou na podlaze. 

Na nepřehledných 

místech areálu jsou 

instalována zrcadla. 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se 

pod nohy. Dbát zvýšené opatrnost při 

zhoršených klimatických podmínkách (dešti, 

sněhu). Před vstupem do vnitřních prostor 

areálu si očistit obuv.  

Pořezání o materiál. Nesahat na materiál pokud toto není součásti 

pracovního úkonu. 

 

Propadnuti 

technologickými 

prohlubněmi. 

Nevstupovat za prostředky kolektivní 

ochrany (zábradlí), dodržovat zákazové a 

příkazové tabulky. 

 

Uklouznutí na mokré 

podlaze po úklidu 

Nevstupovat na mokrou část podlahy, 

dodržovat zákazové a informativní tabulky 

 

Poranění vraty pro 

automobily 

Nevstupovat do prostoru automobilových 

vrat, používat dveře určené pro pěší 

 

Zranění elektrickým 

proudem 

Nezasahovat do technologie, pokud se 

provádějí opravy na el. zařízení zajistit 

vypnutí/odstavení zařízení. 

 

Pád naskladněného 

materiálu: 

Dodržovat správné ukládání materiálu. 

Nepřetěžovat palety. Ukládat palety pouze na 

vyznačená místa. 

 

Prostor pro palety je 

vyznačen žlutou 

páskou na podlaze. 
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Pád materiálu z jeřábu Nepohybovat se pod břemenem jeřábu. 

Používat ochranné přilby. 

 

Přimáčknutí 

kamionem 

Zákaz pohybu v prostoru kam najíždí 

kamion v době parkování. 

 

Přimáčknutí svitkem Zákaz pohybu v prostoru, kde dochází 

k manipulaci se svitkem, a pod pohybujícím 

se jeřábem. 

 

Přimáčknutí lisovací 

formou: 

Zákaz vstupu do prostoru lisu a prostoru, kde 

se pohybují lisovací formy. 

 

Riziko spojené 

s používáním 

stlačeného vzduchu. 

Nevstupovat do prostoru, kde se provádí 

ofuk stlačeným vzduchem bez ochranných 

brýlí. 

 

Riziko spojené se 

svařováním při opravě 

forem 

Nevstupovat do prostoru kde se provádí 

svařování ani se nedívat do plamene. 

Používat ochranné brýle. 

 

Riziko spojené s 

broušením při opravě 

forem. 

Nevstupovat do prostoru, kde se provádí 

broušení bez ochranných brýlí. Nestát v 

dráze odlétajících jisker. Nestát v ose 

brusného kotouče. 

 

Uklouznutí na kapkách 

oleje z forem 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu okolo 

forem, používat pracovní obuv. 

 

Tabulka 2; Hala lisovny 
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Informační list pro halu svařovny 

Srážka osoby s 

jedoucím vozidlem 

 

Pohybovat se jen po chodnících 

a vyznačených koridorech pro pěší. Dbát 

zvýšené opatrnosti při pohybu okolo 

parkovišť, výjezdů a vjezdů do hal, 

křižovatek. Nevstupovat náhle do 

komunikace nebo před dopravní prostředek. 

 

Koridory pro pěší jsou 

značeny bílou páskou 

na podlaze. 

Na nepřehledných 

místech areálu jsou 

instalována zrcadla. 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se 

pod nohy. Dbát zvýšené opatrnost při 

zhoršených klimatických podmínkách (dešti, 

sněhu). Před vstupem do vnitřních prostor 

areálu si očistit obuv.  

Pořezání o materiál. Nesahat na materiál pokud toto není součásti 

pracovního úkonu. 

 

Propadnuti 

technologickými 

prohlubněmi. 

Nevstupovat za prostředky kolektivní 

ochrany (zábradlí), dodržovat zákazové a 

příkazové tabulky. Nevstupovat na Safetnet. 

 

Uklouznutí na mokré 

podlaze po úklidu 

Nevstupovat na mokrou část podlahy, 

dodržovat zákazové a informativní tabulky 

 

Poranění vraty pro 

automobily 

Nevstupovat do prostoru automobilových 

vrat, používat dveře určené pro pěší 

 

Zranění elektrickým 

proudem 

Nezasahovat do technologie, pokud se 

provádějí opravy na el. zařízení zajistit 

vypnutí/odstavení zařízení. 

 

Riziko spojené 

s používáním 

stlačeného vzduchu. 

Nevstupovat do prostoru, kde se provádí 

ofuk stlačeným vzduchem bez ochranných 

brýlí. 

 

Zasažení oka letící 

jiskrou 

Používat ochranné brýle. 
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Zranění v prostoru pro 

nabíjení elektrických 

vozíku 

Nevstupovat do prostoru nabíjeni, pokud to 

není v rámci pracovního úkolu, jinak jen v 

doprovodu obsluhy. 

 

Zranění kontaktem 

s technologií na 

vyšších patrech 

Nevstupovat na safetynet, nepřekračovat 

zařízení kolektivní ochrany. 

 

 

Srážka s karoserií na 

manipulačním vozíku. 

Pohybovat se jen po vyznačených cestách 

pro pěší, dbát zvýšené opatrnosti. Nesahat 

na karoserie 

 

Tabulka 3; Hala svařovny 
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Informační list pro halu lakovny 

Srážka osoby s 

jedoucím vozidlem 

 

Pohybovat se jen po chodnících a vyznačených 

koridorech pro pěší. Dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu okolo parkovišť, výjezdů a vjezdů do hal, 

křižovatek. Nevstupovat náhle do komunikace 

nebo před dopravní prostředek. 

 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se pod 

nohy. Dbát zvýšené opatrnost při zhoršených 

klimatických podmínkách (dešti, sněhu). Před 

vstupem do vnitřních prostor areálu si očistit obuv. 
 

Pořezání o materiál. Nesahat na materiál pokud toto není součásti 

pracovního úkonu. 

 

Propadnuti 

technologickými 

prohlubněmi. 

Nevstupovat za prostředky kolektivní ochrany 

(zábradlí), dodržovat zákazové a příkazové tabulky. 

 

Uklouznutí na mokré 

podlaze po úklidu 

Nevstupovat na mokrou část podlahy, dodržovat 

zákazové a informativní tabulky 

 

Poranění vraty pro 

automobily 

Nevstupovat do prostoru automobilových vrat, 

používat vesty a dveře určené pro pěší 

 

Zranění elektrickým 

proudem 

Nezasahovat do technologie, pokud se provádějí 

opravy na el. zařízení zajistit vypnutí/odstavení 

zařízení. 

 

Riziko spojené 

s používáním 

stlačeného vzduchu. 

Nevstupovat do prostoru, kde se provádí ofuk 

stlačeným vzduchem bez ochranných brýlí. 

 

Prostředí 

s nebezpečím 

výbuchu 

Nezasahovat do technologií, nemanipulovat 

s naskladněnými chemickými látkami a kontejnery, 

nemanipulovat s nářadím zaměstnanců HMMC. 

Používat antistaticky oděv při vstupu do míst, kde 

se nacházejí barvy. Zákaz používání iniciačních 

zdrojů. (nerevidovaných elektrických spotřebičů, 

broušení, používání plamene...) 
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Zranění o 

technologické 

výstupky, zakopnuti o 

technologii. 

Dbát zvýšené opatrnosti, při pohybu po prostorách 

lakovny. 

 

Zranění o pohybující 

se karoserii na 

dopravníku. 

Dodržovat bezpečnostních pokynu výstražných 

tabulek, nevstupovat do ohraničených oblastí, 

pohybovat se pouze na vyznačených cestách pro 

pěší. Nevkládat nohu pod nosič karoserie. Stoupat 

jen na místa k tomu určena na začátku a konci 

dopravníku.  

Riziko spojené s 

hašením pomocí CO2 

Nezasahovat do technologie. V případě požárního 

poplachu neprodleně opustit prostor. Zavírat dveře. 

 

Tabulka 4; Hala lakovny 
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Informační list pro montážní halu a předmontáž. 

Srážka osoby s 

jedoucím vozidlem 

 

Pohybovat se jen po chodnících a vyznačených 

koridorech pro pěší. Dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu okolo parkovišť, výjezdů a vjezdů do hal, 

křižovatek. Nevstupovat náhle do komunikace 

nebo před dopravní prostředek. 

Koridory pro 

pěší jsou 

značeny bílou 

páskou na 

podlaze. Na 

nepřehledných 

místech areálu 

jsou instalována 

zrcadla. 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se pod 

nohy. Dbát zvýšené opatrnost při zhoršených 

klimatických podmínkách (dešti, sněhu). Před 

vstupem do vnitřních prostor areálu si očistit obuv. 

 

Pořezání o materiál. Nesahat na materiál pokud toto není součásti 

pracovního úkonu. 

 

Propadnuti 

technologickými 

prohlubněmi. 

Nevstupovat za prostředky kolektivní ochrany 

(zábradlí), dodržovat zákazové a příkazové tabulky. 

 

Uklouznutí na mokré 

podlaze po úklidu 

Nevstupovat na mokrou část podlahy, dodržovat 

zákazové a informativní tabulky 

 

Poranění vraty pro 

automobily 

Nevstupovat do prostoru automobilových vrat, 

používat vesty a dveře určené pro pěší 

 

Zranění elektrickým 

proudem 

Nezasahovat do technologie, pokud se provádějí 

opravy na el. zařízení zajistit vypnutí/odstavení 

zařízení. 

 

Riziko spojené 

s používáním 

stlačeného vzduchu. 

Nevstupovat do prostoru, kde se provádí ofuk 

stlačeným vzduchem bez ochranných brýlí. 

 

Uklouznutí na 

případných úkapech 

provozních 

kapalinách (z vozíku, 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, nečistotu buď 

uklidit nebo nahlásit vedoucímu pracoviště. 
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technologie). 

Srážka s břemenem 

pohybujícím se na 

manipulátoru. 

Nevstupovat do pracovní oblasti manipulátoru.  

Pád naskladněného 

materiálu: 

Správné ukládání materiálu. 

 

Zranění kontaktem 

s technologií na 

vyšších patrech 

Nevstupovat na vyšší patra, pohybovat se jen na 

vyznačených cestách pro pěší, nepřekračovat prvky 

kolektivní ochrany. 

 

Poranění při kontaktu 

s robotem v činnosti 

Nevstupovat do pracovního prostoru robota, pokud 

není zajištěno jeho vypnutí/odstavení 

 

Přimáčknutí 

kamionem 

Zákaz pohybu v prostoru kam najíždí kamion 

v době parkování 

 

Odlétnutí kousku 

materiálu při montáži 

(Odletnuti kovové 

špony při dotahování) 

Používaní ochranných brýlí při vstupu  na výrobní 

linku.(ohraničená žlutou páskou) 

 

Tabulka 5; Hala montáže a předmontáže 
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Informační list pro halu převodovkárny 

Riziko Opatření Poznámka 

Srážka osoby s 

jedoucím vozidlem 

Pohybovat se jen po chodnících a  vyznačených 

koridorech pro pěší. Dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu okolo parkovišť, výjezdů a vjezdů do hal, 

křižovatek. Nevstupovat náhle do komunikace 

nebo před dopravní prostředek. 

Koridory pro 

pěší jsou 

značeny bílou 

páskou na 

podlaze. 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se pod 

nohy. Dbát zvýšené opatrnost při zhoršených 

klimatických podmínkách (dešti, sněhu). Před 

vstupem do vnitřních prostor areálu si očistit obuv. 
 

Pořezání o materiál. Nesahat na materiál pokud toto není součásti 

pracovního  úkonu. 

 

Uklouznutí na mokré 

podlaze po úklidu 

Nevstupovat na mokrou část podlahy, dodržovat 

zákazové a informativní tabulky 

 

Poranění vraty pro 

automobily 

Nevstupovat do prostoru automobilových vrat, 

používat vesty a dveře určené pro pěší 

 

Zranění elektrickým 

proudem 

Nezasahovat do technologie, pokud se provádějí 

opravy na el. zařízení zajistit vypnutí/odstavení 

zařízení. 

 

Riziko spojené 

s používáním 

stlačeného vzduchu. 

Nevstupovat do prostoru, kde se provádí ofuk 

stlačeným vzduchem bez ochranných brýlí. 

 

Uklouznutí na 

kapkách oleje 

z elektrických vozíku 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, používat 

pracovní obuv 

 

Pád naskladněného 

materiálu: 

Dodržovat správné ukládání materiálu. 

Nepřetěžovat palety. Ukládat palety pouze na 

vyznačená místa. 

 

Prostor pro 

palety je 

vyznačen žlutou 

páskou na 

podlaze. 
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Srážka s břemenem 

pohybujícím se na 

manipulačním jeřábu 

Nevstupovat do pracovní oblasti manipulačního 

jeřábu. 

 

Popálení při žíhání 

převodovkových části 

Nevstupovat do prostoru, kde se provádí žíhání 

jinak než v doprovodu zaměstnance 

převodovkárny. 

 

Popáleni o horké 

součástky převodovek 

po žíhání 

Nezasahovat do technologie, do skladovacích 

prostorů těchto součástech. 

 

Tabulka 6; Hala převodovkárny 
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Informační list pro halu VPC 

Riziko Opatření Poznámka 

Srážka osoby s 

jedoucím vozidlem 

Pohybovat se jen po chodnících a vyznačených 

koridorech pro pěší. Dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu okolo parkovišť, výjezdů a vjezdů do hal, 

křižovatek. Nevstupovat náhle do komunikace 

nebo před dopravní prostředek. 

Koridory pro 

pěší jsou 

značeny bílou 

páskou na 

podlaze. 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se pod 

nohy. Dbát zvýšené opatrnost při zhoršených 

klimatických podmínkách (dešti, sněhu). Před 

vstupem do vnitřních prostor areálu si očistit obuv.  

Pořezání o materiál. Nesahat na materiál pokud toto není součásti 

pracovního úkonu. Používání OOPP (rukavice) 

 

Propadnuti 

technologickými 

prohlubněmi. 

Nevstupovat za prostředky kolektivní ochrany 

(zábradlí), dodržovat zákazové a příkazové tabulky. 

 

Uklouznutí na mokré 

podlaze po úklidu 

Nevstupovat na mokrou část podlahy, dodržovat 

zákazové a informativní tabulky 

 

Poranění vraty pro 

automobily 

Nevstupovat do prostoru automobilových vrat, 

používat vesty a dveře určené pro pěší 

 

Zranění elektrickým 

proudem 

Nezasahovat do technologie, pokud se provádějí 

opravy na el. zařízení zajistit vypnutí/odstavení 

zařízení. 

 

Zranění v sušící lince Zákaz vstupu do sušící linky, pokud není zajištěno 

vypnutí/odstavení linky 

 

Zakopnutí, upadnutí 

na pohyblivém pásu. 

Nevstupovat na pohyblivý pás  

Zasažení chemickými 

látkami (voskem) 

Nevstupovat do pracovního prostoru, kde se tyto 

látky používají. Pokud není zajištěno 

odpojení/odstavení linky. 
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Uklouznutí na 

kapkách oleje 

z elektrických 

vozíku/automobilů 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, používat 

pracovní obuv. 

 

Riziko spojené 

s hašením CO2 

Nevstupovat dop prostoru s oskladněným CO2, při 

varovném signálu urychleně opustit prostor haly. 

 

Tabulka 7; Hala VPC 
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Informační list pro energocentrum 

Riziko Opatření Poznámka 

Zakopnutí pád, 

uklouznutí. 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu, dívat se pod 

nohy. Dbát zvýšené opatrnost při zhoršených 

klimatických podmínkách (dešti, sněhu). Před 

vstupem do vnitřních prostor areálu si očistit obuv. 
 

Uklouznutí na mokré 

podlaze po úklidu 

Nevstupovat na mokrou část podlahy, dodržovat 

zákazové a informativní tabulky 

 

Poranění vraty pro 

automobily 

Nevstupovat do prostoru automobilových vrat, 

používat vesty a dveře určené pro pěší 

 

Zranění elektrickým 

proudem 

Nezasahovat do technologie, pokud se provádějí 

opravy na el. zařízení zajistit vypnutí/odstavení 

zařízení. 

 

Pád z ochozů 

technologie 

Zákaz přelézat prostředky kolektivní ochrany 

(zábradlí), používat přidělené OOPP, pracovní 

obuv. 

 

Zranění technologii 

(plyn, elektřina) 

Nezasahovat do technologie, pokud dochází 

k opravám zajistit vypnutí/odstavení technologie, 

pouze kvalifikovaná osoba 

 

Pád do nádrží 

v oblasti čističky 

odpadních vod. 

Zákaz přelézat prostředky kolektivní ochrany 

(zábradlí)používat přidělené OOPP, pracovní obuv. 

 

Tabulka 8; Energocentrum 
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Informační list pro nakládací plochu nových automobilů 

Zranění při srážce 

dvou automobilů 

Dbát pravidel místně provozního dopravního řádu. 

Pohybovat se pouze po vyznačených cestách. 

 

Srážka automobilu 

s člověkem 

Pohybovat se pouze po vyznačených cestách, dbát 

zvýšené opatrnosti při pohybu po parkovišti 

Nevybíhat zpoza stojících automobilů, a na 

nepřehledných místech. Používat reflexní vestu. 
 

Přimáčknutí 

nakládaným autem 

Nepohybovat se v dráze nakládaného auta ani za 

ním, udržovat si bezpečný odstup. 

 

Uklouznutí na mokré 

ploše 

Používat přidělenou pracovní obuv. 

 

Uklouznuti na 

námraze, při 

teplotách pod nulou 

Zajistit posyp plochy solí a pískem, vybavit 

zaměstnance protiskluzovou obuví. 

 

Přiražení prstu do 

dveří 

Nemanipulovat s auty při přepravě, parkování a 

nakládaní. 

 

Pád materiálu a lidí 

z korby nákladního 

vozu 

Nepohybovat se v okolí nakládajících se aut.  

Tabulka 9; Nakládka automobilů 
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Informační list pro kontejnerový sklad 

Srážka manipulátoru 

s člověkem 

Dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu po skladovací 

ploše, pohybovat se po 

vyznačených cestách, nebo 

při kraji vozovky. Při 

vstupu na kontejnerovou 

plochu se nahlásit 

dispečerovi. Používat 

reflexní vestu. 

 

Pád nastohovaného 

kontejneru při zvýšené 

rychlosti větru 

Nepohybovat se v blízkosti 

nastohovaných kontejnerů. 

 

Pád nastohovaného 

kontejneru při nárazu 

manipulátoru 

Nepohybovat se v blízkosti 

manipulátoru, pokud 

dochází k pohybu 

s kontejnery, ať už ukládání 

nebo odběr. 

 

Vypadnutí kontejneru 

z manipulátoru. 

Nepohybovat se pod 

kontejnerem nabraným 

manipulátorem, ani při 

nabírání/ukládaní 

kontejneru. 

 

Riziko spojené s čerpací 

stanicí 

Nezasahovat do 

technologie čerpací stanice. 

V případě potřeby zajistit 

vypnutí/odstavení čerpací 

stanice. 

 

Zachyceni lidí, 

manipulátoru, nářadí 

rozjíždějícím se nebo 

brzdícím vlakem. 

Nepohybovat se v blízkosti 

vlaku při rozjíždění, 

dobržďování. 

 

Tabulka 10; Kontejnerový sklad 
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Vstupní dotazník CZ 

Jméno dodavatelské firmy:  

Adresa dodavatelské firmy:  

Kontaktní osoba za dodavatelskou firmu 

(koordinátor): 

 

Kontak (email, tel):   

Kontaktní osoba za HMMC (koordinátor)  

Kontak (email, tel):   

Celkový počet zaměstnanců:  

Doba činnosti (od, do):   

Prostory činnosti zaměstnanců 

dodavatelské firmy (hodící se zaškrtněte): 

*Do tabulky na zadní straně dokumentu 

uveďte jednotlivá pracoviště, na kterých 

bude práce probíhat. 

1)Administrativní budova 

2) Hala lisovny 

3)Hala svařovny 

4)Hala lakovny 

5)Hala montáže a předmontáže 

6)Hala převodovkárny 

7)Hala VPC 

8)Energocentrum 

9)Nakládací plochá pro kamiony a vlaky 

10)Sklad kontejnerů 

11)Venkovní prostory areálu HMMC. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Vykonávané činnosti(hodící se 

zaškrtněte): 

*Pokud budou vykonávány další činnosti, 

uveďte je na následující stránku 

**Pokud budou používány chemické 

látky, uveďte je na následující straně. 

Svařování 

Broušení 

Řezání 

Manipulace s ručním nářadím(kladiva, kleště) 

Opravy technologie (oprava robota) 

Instalace nové technologie(včetně rekonstrukce) 

Práce ve výšce, na žebříku 

Pohyb na safetynet 

Používaní dopravních prostředku 

Lehká ruční práce(operátor, třídění dílu) 

Úklid 

Používaní elektrospotřebičů 

Stavební/montážní práce 

Výkopové práce 

Práce s použitím stavebních strojů(bagry, jeřáby...) 

Údržba 

Používání VTZ(zdvihové, tlakové, elektrické....) 

Používání nebezpečných látek (**) 

Činnost s rizikem pádu materiálu z výšky nebo do volné 

hlouby 

Činnost se zvýšenou zátěží v rámci pracovního 

prostředí:(Prach, hluk, vibrace, chemické látky, 

mikroklimatické parametry) 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

Den zahájení prací:  
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*Uveďte vždy číslo haly a jednotlivá pracoviště. 

**Uveďte jméno a předpokladané množství nebezpečné chemické látky 

Tabulka 11; Vstupní dotazník CZ 
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Vstupní dotazník ANJ 

Name of supplier company:  

Address of supplier company:  

Contact person from supplier 

company(coordinator): 

 

Contact (e-mail, tel.):   

Contact person from HMMC 

(coordinator) 

 

Contact (e-mail, tel):   

Total count of employers:  

Duration of activity (from, to):   

The area of  the work of  the supplier 

company employers (mark what 

matches): 

* individual work place of  the employers 

please state on the following page. 

1)Administrative building 

2)Stamping hall 

3)Welding hall 

4)Painting hall 

5)Assembly hall 

6)Transmission hall 

7)VPC hall 

8)Energocentre 

9)Loading area for truck and train 

10)Container yard 

11)Outside compound area 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Individual activity(mark what matches): 

*Not mentioned activities please state on 

the following page 

Welding 

Grinding 

Cutting 

Manipulation with hand tools (hammer, knife) 

Technology repairs (robot repairs) 

New technology installation (within construction) 

Work in high places, or on ladder 

Moving of safety nets 

Use of transport means 

Easy hand works (operators) and checking 

Cleaning 

Use of electrical appliance 

Building 

Excavation works 

Work with using of building machines (digger, crane) 

Maintenance 

Use of  restricted technical equipment 

Work with risk of falling materials 

Work with increased occupational as (noise, powder, 

vibration, chemical substance and microclimatic 

condition) 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

Work start at:  
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*State the hall number and activity please 

**State the name of chemical substance and quantity please 

Tabulka 12; Vstupní dotazník ANJ 


