
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY



Příloha 1 – Identifikace nebezpečí 

 

Identifikace nebezpečí – 100 montážní prostory 

Nebezpečný 

činitel 

Poř. 

č. 
Otázka (poţadavek předpisu) Ano Ne Co se stane kdyţ… Nebezpečí 

Nejhorší předpokládané 

následky 

Pracovní 

prostředí 
101 

Má pracovní stanoviště 

minimální plochu 2 m2? 
1 0 

…nebude mít pracovní stanoviště 

minimální plochu 2 m2? 
Stísněný prostor 

Odřeniny, pořezání, 

přimáčknutí 

102 
Je šířka pracovního stanoviště 

alespoň 1 m? 
1 0 

…nebude mít pracovní stanoviště 

šířku alespoň 1 m? 
Stísněný prostor 

Odřeniny, pořezání, 

přimáčknutí 

Ručí nářadí – 

kladiva, pilníky, 

kleště, klíče, 

šroubováky 

103 
Jsou rukojeti a násady hladce 

opracované a vhodně tvarované? 
1 0 

…nebudou rukojeti hladce 

opracované a nevhodně tvarované? 
Nevhodná rukojeť 

Poranění o třísku, 

vyklouznutí nářadí, zadření 

třísky, trţné rány, 

pohmoţděniny 

104 

Jsou rukojeti a násady 

dostatečně zajištěny proti 
uvolnění? 

1 0 
…nebude zajišťovací klín správně 

zajištěn? 
Nevhodné zajištění klínu 

Uvolnění hlavice kladiva, 

pohmoţděniny 

105 
Jsou úderné plochy nářadí bez 
otřepů? 

1 0 
…se bude pracovat s nářadím 
s otřepy? 

Ostré otřepy 
Pohmoţděniny sklouznutím 
kladiva, úrazy očí, trţné rány 

106 

Mají v zavřené poloze kleště 

v zadní části rukojetí mezeru 

alespoň 10mm? 

1 0 
…nebude u kleští dostatečná 

mezera v zadní části rukojetí? 

Nedostatečná mezera u 

kleští v zavřené poloze 

Sevření, přiskřípnutí dlaně, 

podkoţní krevní výron 

107 

Je ruční nářadí ukládáno na 

bezpečném a přehledném místě 

k tomu určeném? 

1 0 
…nebude ruční nářadí ukládáno na 

místě k tomu určeném? 
Nepřehledné místo 

Výběr špatné velikosti 

nářadí, nesnadný přístup 

k nářadí, pohmoţděniny, 

pořezání, trţné rány 

108 
Je pro práci s ručním nářadím na 

pracovišti dostatečný prostor? 
1 0 

…bude prostor pro práci s ručním 

nářadím stísněný 
Stísněné prostory 

Odřeniny, pořezání, 

přimáčknutí 

Ruční nářadí – 

svěráky 109 

Jsou kontrolovány čelisti 

svěráků před upnutím 

materiálu? 

1 0 

…budou poničené čelisti a 

nebudou správně plnit svoji 

funkci? 

Nedokonalé upnutí 

Vyklouznutí materiálu, 

odřeniny, trţné rány, 

pohmoţděniny 



El. přenosné 
nářadí – vrtačky, 

úhlové brusky 
110 

Jsou před pouţitím nářadí 
prováděny pečlivé vizuální 

kontroly a označované vadné 

nářadí? 

1 0 
…nebude prováděna kontrola a 

označené vadné nářadí? 
Nekontrolované nářadí 

Pouţívání vadného nářadí, 

zasaţení el. proudem, trţné 

rány, pohmoţděniny 

111 
Je dodrţován návod k obsluze 

el. nářadí? 
1 0 

…nebude dodrţován návod 

k obsluze? 
Nerespektování návodu 

Trţné rány, pohmoţděniny, 

vykloubení ramene 

112 
Jsou prováděny pravidelné 

revize u el. nářadí? 
1 0 

…nebudou zajištěny pravidelné 

revize? 
Neprováděny revize 

Náhlá porucha nářadí, 

pořezání, pohmoţděniny, 

zásah el. proudem 

113 

Jsou přívody el. proudu a jiných 

energií chráněny proti 

poškození? 

1 0 

…nebudou přívody el. proudu a 

jiných energií chráněny proti 

poškození? 

Poškozené přívody 

Zasaţení el. proudem, 

svalové křeče, zastavení 

srdeční činnosti 

114 

Je práce prováděna tak aby el. 

nářadí nebylo vystavováno dešti 

a pouţíváno ve vlhku a mokru? 

1 0 
…bude nářadí vystavováno dešti a 

pouţíváno ve vlhku a mokru? 
Vlhké el. nářadí 

Zásah el. proudem, svalové 

křeče, zastavení srdeční 

činnosti 

115 

Je el. nářadí pouţíváno jen na 

práci pro kterou je určené a bez 

přetěţování? 

1 0 … bude el. nářadí přetěţováno? Přehřátí nářadí 
Pohmoţděniny, vykloubené 

rameno, popáleniny 

116 

Udrţuje obsluha vţdy stabilní 

postoj a rovnováhu při 

pouţívání el. nářadí? 

1 0 
…bude pracovník pouţívat el. 

nářadí v nestabilních polohách? 
Nestabilní postoj 

Neudrţení rovnováhy při 

škubnutí nástroje, naraţení, 

zlomení kostí 

117 
Jsou nástroje udrţovány ostré a 
čisté? 

1 0 
…bude pracováno s tupými a 
zanesenými nástroji? 

Tupé a zanesené nástroje 
Zaseknutí, přehřívání nářadí, 
pohmoţděniny, vykloubené 

rameno, popáleniny 

118 
Jsou rukojeti nářadí udrţovány 

suché a nezamaštěné? 
1 0 

…bude pouţíváno nářadí s vlhkou, 

nebo mastnou rukojetí? 
Vlhké a mastné nářadí 

Vyklouznutí nářadí, 

pořezání rotujícím 

nástrojem, trţné rány, 

pohmoţdění chodidel 

119 

Je el. nářadí při výměně 

příslušenství odpojováno od el. 

sítě? 

1 0 
…bude výměna prováděna u 

nářadí bez odpojení od sítě? 
Nechtěné spuštění Pořezání, provrtání částí těla 

120 
Je odkládáno el. nářadí aţ po 

zastavení vřetena, či kotouče? 
1 0 

…bude odkládáno el. nářadí před 

zastavením vřetena, či kotouče? 
Smeknutí nářadí 

Pořezání o rotující části 

nářadí, zhmoţděniny 

způsobené nářadím 



121 
Je u el. nářadí pouţíváno pouze 
nástrojů doporučených 

výrobcem v návodu k obsluze? 

1 0 
…budou pouţívány nástroje, které 
…nejsou pouţité nástroje pro 

konkrétní nářadí doporučovány? 

Nedoporučený nástroj 
Nečekané chování nářadí, 

pořezání 

122 

Je vypínač v pořádku? Dojde ke 

spuštění při stisku a vypne ihned 

po sejmutí ruky obsluhy 

z tlačítka? 

1 0 

…nedojde ke spuštění při stisku 

vypínače a po sejmutí ruky 

obsluhy k vypnutí? 

Vadné tlačítko 
Pořezání o rotující části 

nářadí 

123 

Jsou všechny ochranné kryty u 

el. nářadí funkční a nedochází 

k jejich demontáţi? 

1 0 
...budou ochranné kryty 

demontovány? 

Demontované ochranné 

kryty 

Pořezání o rotující části 

nářadí 

124 

Obsluhují el. nářadí pouze 

zaměstnanci s potřebným 

proškolením a zácvikem? 

1 0 
…budou obsluhovat el. nářadí 

zaměstnanci bez školení a zácviku? 
Nezpůsobilost obsluhy 

Poranění z důvodu 

neznalosti bezpečného 

chování při práci 

s el. nářadím 

125 
Je el. nářadí zajištěno proti 

neoprávněné manipulaci? 
0 1 

…není el. nářadí zajištěno proti 

neoprávněné manipulaci? 
Nezpůsobilost obsluhy 

Poranění z důvodu 

neznalosti bezpečného 

chování při práci 

s el. nářadím 

Zdvihací 

zařízení 
126 

Je zpracována organizační 
směrnice Systém bezpečné 

práce? 

1 0 
…nebude zpracována organizační 

směrnice Systém bezpečné práce? 
Nezpracovaná směrnice 

Nedovolené manipulace, 

poškození zdvihacího 
zařízení, zranění osob 

z důvodu nestanovení 

systému bezpečné práce 

127 
Jsou na konci dráhy zdvihacího 

zařízení nárazníky? 
1 0 

…nebudou na konci zdvihacího 

zařízení nárazníky? 
Neukončená dráha 

Vyjetí zdvihacího zařízení 

z kolejnic, značné škody na 

zařízení, smrtelný úraz 

128 

Je funkční, správně seřízená a 

před prací kontrolovaná brzda 

zdvihacího zařízení proti 

nekontrolovanému sjíţdění 

břemene? 

1 0 

…nebude funkční, správně 

seřízená a před prací kontrolovaná 

brzda zdvihacího zařízení? 

Neseřízená, nekontrolovaná 

brzda 
Pád břemene, zranění osob 

129 

Je na zdvihacím zařízení 

uvedena a dobře čitelná 

maximální nosnost? 

1 0 

…nebude uvedena a dobře čitelná 

maximální nosnost zdvihacího 

zařízení? 

Neuvedená maximální 

nosnost 

Nevědomé přetěţování, pád 

břemene, zranění osob 



130 
Je dodrţováno maximální 
zatíţení zdvihacího zařízení? 

1 0 
…nebude dodrţováno maximální 
zatíţení zdvihacího zařízení? 

Nedodrţovaná maximální 
nosnost 

Neudrţení břemene, pád 
břemene, zranění osob 

131 

Je ovládání zdvihacího zařízení 

a vázání břemene prováděno 

pouze osobou kvalifikovanou 

pro tuto práci? 

1 0 

…nebude ovládání zdvihacího 

zařízení a vázání břemene 

prováděno pouze osobou 

kvalifikovanou? 

Nezpůsobilost obsluhy Zranění osob 

132 
Je vţdy zamezeno vstupu pod 

zavěšené břemeno? 
1 0 

…nebude vţdy zamezeno vstupu 

pod zavěšené břemeno? 

Nezabezpečené místo pod 

břemenem 

Zasaţení osob břemenem, 

těţké zranění osob 

pohybujících se v blízkosti 

břemene 

133 

Je zdvihací zařízení 

zabezpečeno proti pouţití 

neoprávněnou osobou? 

1 0 

…nebude zdvihací zařízení 

zabezpečeno proti pouţití 

neoprávněnou osobou? 

Nezabezpečení proti 

neoprávněnému pouţití 

Poškození zařízení, zranění 

osob 

134 

Je zajištěn snadný a bezpečný 

přístup k mazacím částem 

zdvihacího zařízení? 

1 0 

…nebude snadný a bezpečný 

přístup k mazacím částem 

zdvihacího zařízení? 

Nevhodný přístup Pád osob z výšky 

135 
Je správně seřízen a kontrolován 

koncový vypínač? 
1 0 

…nebude správně seřízen a 

kontrolován koncový vypínač? 
Neseřízen koncový vypínač 

Náraz kladnice s hákem do 

konstrukce kočky, pád 

břemene, poničení 

zdvihacího zařízeni. 

Vázací 
prostředky 136 

Jsou ocelové vázací lana 

pouţívána pouze nepoškozené? 
1 0 

…budou pouţívány poškozené 

vázací ocelové lana? 

Poškozené vázací 

prostředky 

Sníţení nosnosti ocelového 
lana, vyčnívající dráty, pád 

břemene, bodné a trţné rány 

137 

Jsou vázací prostředky před 

pouţitím vazačem 

kontrolovány? 

1 0 
…nebudou vázací prostředky před 

pouţitím kontrolovány? 
Nedostatečná kontrola 

Nečekané přetrţení vázacích 

prostředků, zranění osob 

138 

Jsou vadné a poškozené vázací 

prostředky označovány a 

vyřazovány z pouţití? 

0 1 

…nebudou vadné a poškozené 

vázací prostředky označovány a 

vyřazovány z pouţití? 

Poškozené vázací 

prostředky 

Přetrţení vázacího 

prostředku – těţké poranění 

osob 

139 

Jsou vázací prostředky 

skladovány na předem určeném 

vyhrazeném místě? 

1 0 
…nebudou skladovány na předem 

určeném vyhrazeném místě? 
Nevhodné skladování 

Poškození vázacích 

prostředků – těţké poranění 

osob 



140 

Jsou pouţívané vázací 
prostředky opatřeny štítkem 

s informacemi o nosnosti, datem 

výroby, délkou…? 

0 1 

…nebudou pouţívané vázací 

prostředky opatřeny štítkem 

s informacemi? 

Nedostatečná informovanost 

obsluhy 

Přetíţení vázacích 

prostředků - zranění osob 

141 
Je u zvedaných břemen vţdy 

stanovena hmotnost? 
1 0 

…nebude stanovena hmotnost u 

zvedaných břemen? 
Nestanovena hmotnost 

Přetíţení zdvihacího 

zařízení, zranění osob 

142 
Je před samotným zdvihem lano 

ve svislé poloze? 
1 0 

… nebude před zdvihem lano ve 

svislé poloze? 
Nesvislá poloha lana 

Zhoupnutí břemene, zranění 

osob zhoupnutím břemene. 

143 

Jsou při práci se zdvihacím 

zařízením pouţívány přidělené 

OOPP? 

1 0 

…nebudou pouţívány při práci se 

zdvihacím zařízením přidělené 

OOPP? 

Nepouţívání přidělených 

OOPP 

Zranění hlavy, pořezání 

rukou, uklouznutí 

v nesprávné obuvi 

 



 

Identifikace nebezpečí – 200 sklad výrobků a servisní sklad 

Nebezpečný 

činitel 

Poř. 

č. 
Otázka (poţadavek předpisu) Ano Ne Co se stane kdyţ… Nebezpečí 

Nejhorší předpokládané 

následky 

Sklady a 

skladování 

 

201 

Je ukládán materiál na zpevněný 

a rovný podklad s dostatečnou 

únosností? 

1 0 

…nebude podklad zpevněný, 

rovný, nebo nebude mít 

dostatečnou únosnost? 

Nedostatečná únosnost 

podkladu 

Nestabilita ukládaného 

materiálu, zasypání 

pracovníka 

202 

Je dodrţován zákaz vytahovat 

předměty zespod nebo ze strany 

stohu? 

1 0 
…bude vytahován materiál zespod 

nebo ze strany? 
Narušení stability stohu Zasypání pracovníka 

203 
Je dodrţován zákaz lezení po 

regálech a navršeném materiálu? 
1 0 

…budou lézt pracovníci po 

regálech a navršeném materiálu? 

Nerespektování 

bezpečnostních pokynů 

Zřícení regálu, materiálu, 

zasypání pracovníka, pádu 

pracovníka 

204 

Jsou určeny a dodrţovány 

správné postupy manipulace 

s materiálem? 

0 1 

…nebudou určeny a dodrţovány 

správné postupy manipulace 

s materiálem? 

Nesprávná manipulace s 

materiálem 
Poškození páteře 

205 

Je při zvedání břemene 

dodrţován maximální 
hmotnostní limit 50 kg na 

jednoho pracovníka? 

1 0 
…nebude při zvedání břemene 
dodrţován hmotnostní limit 50 kg? 

Nesprávná manipulace s 
materiálem 

Nataţení svalů, vznik kýly 

206 

Je zvedání břemen prováděno 

plynulým (netrhavým) 

pohybem? 

0 1 
…bude zvedání břemen prováděno 

trhavým pohybem? 

Nesprávná manipulace s 

materiálem 
Poranění kloubů 

207 

Je zajišťováno pevné uchopení 

břemen, vyuţití uchopovacích 

otvorů, manipulačních 

pomůcek? 

1 0 

...nebude zajištěno pevné uchopení 

břemene, nebudou vyuţívány 

manipulační pomůcky? 

Nesprávné uchopení 

Pád břemene důsledkem 

vysmeknutí, poranění 

dolních končetin 

208 

Jsou z břemen odstraněny 

vyčnívající ostré hroty, nebo 

alespoň provedena ochrana před 

nimi? 

1 0 

…nebude provedena ochrana, nebo 

odstranění ostrých vyčnívajících 

hrotů? 

Ostré hroty materiálu 
Trţné rány, propíchnutí, 

pořezání rukou 



209 
Je prováděna kontrola stavu 
břemene před ruční manipulací? 

1 0 
…nebude prováděna kontrola 
stavu břemene? 

Nesoudrţnost materiálu 
Dojde ke ztrátě soudrţnosti, 
poranění dolních končetin. 

210 

Jsou před manipulací 

připravovány podloţky a 

proklady o minimální výšce 3 

cm? 

1 0 …nebudou připraveny proklady? Nepouţití podkladů 

Přiraţení rukou a nohou 

k úloţné ploše, 

pohmoţděniny, zlomeniny 

211 

Je při manipulaci s břemeny 

připraven dostatečný 

manipulační prostor – udrţován 

pořádek? 

1 0 
…nebude dostatečný prostor pro 

manipulaci s břemeny? 
Nedostatečný prostor 

Zakopnutí, pád břemene, 

pohmoţdění, zlomení 

dolních končetin 

212 

Je uţitná plocha určená pro 

volné skladování na viditelném 

místě označena tabulkou 

s uvedením největšího zatíţení 

na jednotku plochy (kg/m2)? 

0 1 

…nebude na viditelném místě 

tabulka s uvedením největšího 

zatíţení na jednotku plochy? 

Neuvedení největšího 

zatíţení 

Přetíţení uţitné plochy, 

sesunutí materiálu, zranění 

pohybujících se osob v 

blízkosti 

213 

Jsou skladovací prostory 

označeny značkami se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám? 

0 1 

…nebude skladovací prostor 

označen značkou se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám? 

Pohyb nepovolaných osob Zranění nepovolaných osob 

214 
Jsou v případě stohu nad 2 m 

pouţívány ochranné přilby? 
1 0 

…nebudou pouţívány ochranné 

přilby? 
Nepouţívání OOPP Zranění hlavy 

215 
Je určena odpovědná osoba za 
bezpečnost zaměstnanců ve 

skladu? 

1 0 
…nebude určena osoba za 
bezpečnost zaměstnanců ve 

skladu? 

Neurčená odpovědnost Zranění osob 

216 

Jsou v případě pouţívání 

ochranné rukavice suché a 

nemastné? 

1 0 
…budou pouţívané rukavice vlhké 

a mastné? 
Vlhké a mastné rukavice 

Vyklouznutí materiálu, 

z rukou, zhmoţdění dolních 

končetin 

Regály 

217 

Jsou na regálech štítky 

s uvedením maximální nosnosti 

regálové buňky a počtem buněk 

ve sloupci? 

0 1 

…nebudou uvedeny na regálech 

štítky s uvedením maximální 

nosnosti regálové buňky a počtem 

buněk ve sloupci? 

Přetěţování regálu 

nedostatečná informovanost 
Zřícení regálu, zranění osob 

218 
Jsou dodrţovány maximální 

limity pro nosnost regálů? 
1 0 

…nebudou dodrţovány maximální 

limity nosnosti regálů? 

Překračování maximální 

nosnosti regálu 
Zřízení regálů, zranění osob 



219 
Je před regály udrţován pořádek 

a umoţněn bezpečný přístup? 
0 1 

…nebude před regály udrţován 
pořádek a umoţněn bezpečný 

přístup? 

Nepořádek před regály 
Zakopnutí, pád pracovníka, 

pohmoţděniny, zlomeniny 

220 

Jsou k dispozici schůdky, či 

ţebřík pro zakládání materiálu 

do regálu nad výšku 1,8 m? 

1 0 

…nebudou k dispozici schůdky, či 

ţebřík pro zakládání materiálů do 

regálu nad výšku 1,8 m? 

Absence schůdků, či ţebříku 

Zasypáním ukládaným 

materiálem, zhmoţděniny, 

poranění hlavy 

221 

Je materiál skladován tak, aby 

zůstal prostor mezi horní hranou 

ukládaného materiálu a spodní 

nejniţší hranou stropu 

minimálně 100 mm? 

1 0 

…nebude materiál skladován tak, 

aby zůstal prostor mezi horní 

hranou ukládaného materiálu 

s spodní nejniţší hranou stropu 

minimálně 100 mm? 

Nedostatečný prostor pod 

hranou stropu 

Zasypání ukládaným 

materiálem, zhmoţděniny, 

poranění hlavy 

222 
Jsou určeny lhůty oprav a 

kontrol skladovacích zařízení? 
1 0 

…nebudou určeny lhůty oprav a 

kontrol skladovacích zařízení? 
Nedostatečné kontroly 

Zřícení skladovacích 

zařízení, zranění 

pohybujících se osob v 

blízkosti 

223 
Jsou poškozené regály označeny 

a vyloučeny z pouţívání? 
1 0 

…nebudou poškozené regály 

označeny a vyloučeny z pouţívání? 
Poškozené regály 

Sníţená nosnost regálu, 

zřícení regálu, těţké 

poranění pohybujících se 
osob v blízkosti 

Palety 
224 

Mají palety označení výrobce, 
nosnosti a rok výroby? 

0 1 
…nebude paleta dostatečně 
označena? 

Nezaručená kvalita palet 
Nestabilita stohu, zasypání 
osob, těţké poranění 

225 
Jsou poškozené a neoznačené 

palety vyřazeny z pouţívání? 
1 0 

…budou pouţívány poškozené a 

neoznačené palety? 
Poškozené palety 

Nestabilita stohu, sesunutí 

stohu, zasypání osob, těţké 

poranění 

226 
Je stoh palet tvořen výhradně ze 

stejného typu palet? 
1 0 

…nebudou pouţívány ke stohování 

výhradně stejné palety? 
Nestejný typ palet 

Nestabilita stohu, sesunutí 

stohu, zasypání osob, těţké 

poranění 

Ruční paletový 

vozík 
227 

Je provozován pouze 

nepoškozený vozík? 
1 0 

…bude provozován poškozený 

vozík? 
Poškozený vozík 

Zranění obsluhy a ostatních 

osob 

228 
Je s vozíkem manipulováno 

pouze za drţadla? 
1 0 

…bude s vozíkem manipulováno 

na jiných místech neţ pomocí 

drţadel? 

Nesprávná manipulace s 

vozíkem 
Rozmáčknutí rukou 

229 
Je při nedostatku výhledu vozík 

výhradně taţen? 
1 0 

…bude vozík tlačen i v případě 

nedostatku výhledu? 
Nedostatek výhledu 

Sraţení a zranění ostatních 

osob 



230 
Je s vozíkem s nákladem 
manipulováno bezpečným 

způsobem? 

1 0 
…nebude s vozíkem s nákladem 
manipulováno bezpečným 

způsobem? 

Nesprávná manipulace s 

vozíkem 

Zranění obsluhy a ostatních 

osob 

231 
Je určeno vyhrazené místo pro 

odstavování vozíku? 
0 1 

…nebude určené místo pro 

odstavování vozíku? 
Nevyhrazené místo 

Zakopnutí a poranění pádem 

o odstavený vozík 

232 
Je na vozíku vyznačena 

maximální nosnost? 
0 1 

…nebude vyznačena na vozíku 

maximální nosnost? 
Neinformovanost obsluhy 

Poničení vozíku, zranění 

pádem břemen 



 

Identifikace nebezpečí – 300 obrábění kovů 1 

Nebezpečný 

činitel 

Poř. 

č. 
Otázka (poţadavek předpisu) Ano Ne Co se stane kdyţ… Nebezpečí 

Nejhorší předpokládané 

následky 

Kovoobráběcí 

stroje – obecně 301 

Je stroj pouţíván pouze pro 

práce, pro které je určen (v 

návodu k obsluze)? 

1 0 
…nebude stroj pouţíván pouze pro 

práce pro které je určen? 

Nerespektování návodu k 

obsluze 

Zasaţení vymrštěnými 

částmi, poničení stroje, těţké 

poranění obsluhy 

302 
Má pracovní stanoviště 

minimální plochu 2 m2? 
1 0 

…nebude mít pracovní stanoviště 

minimální plochu 2 m2? 
Stísněný prostor 

Odřeniny, pořezání, 

přimáčknutí 

303 
Je šířka pracovního stanoviště 

alespoň 1 m? 
1 0 

…nebude mít pracovní stanoviště 

šířku alespoň 1 m? 
Stísněný prostor 

Odřeniny, pořezání, 

přimáčknutí 

304 

Je stroj umístěn tak aby obsluha 

při práci na stroji nebyla ke 

komunikaci zády? 

0 1 
…bude obsluha stroje zády ke 

komunikaci? 
Nevhodné umístění stroje 

Sraţení obsluhy, těţké 

poranění 

305 
Je obsluha stroje pravidelně 

proškolována? 
1 0 

…nebude obsluha stroje 

pravidelně proškolována? 
Nezpůsobilost obsluhy 

Poranění zaměstnance 

z důvodu nezpůsobilosti 

obsluhy 

306 

Je stanoviště obsluhy stroje 

izolováno proti chladu, vlhku a 
umoţňuje propadávání třísek? 

0 1 

…nebude pracoviště izolováno 

proti chladu, vlhku a nebude 
umoţňovat propadávání třísek? 

Nevhodná podlaha 

pracoviště 

Uklouznutí, podvrtnutí, 

propíchnutí, pořezání nohou 
obsluhy 

307 

Je stanoviště obsluhy stroje 

udrţováno v pořádku, odpadový 

materiál včas a pravidelně 

odklízen? 

1 0 

…nebude stanoviště obsluhy stroje 

udrţováno v pořádku a odpadový 

materiál nebude odklízen? 

Neudrţování pořádku 
Propíchnutí, pořezání nohou 

obsluhy 

308 

Jsou u stanoviště obsluhy stroje 

připraveny nádoby s víkem pro 

čistící materiál a jsou po kaţdé 

směně vyprazdňovány? 

0 1 

…nebudou připraveny nádoby 

s víkem pro čistící materiál a 

nebudou po kaţdé směně 

vyprazdňovány? 

Omamné výpary 
Vdechování výparů, zvýšená 

nepozornost, únava 

309 

Je materiál a obrobky ukládány 

přehledně a stabilně v případě 

hranic? 

1 0 

…nebude materiál a obrobky 

ukládány přehledně a stabilně 

v případě hranic? 

Nestabilita hranice 

materiálu 

Sesunutí hranice materiálu, 

pohmoţděniny, trţné rány 



310 
Má stroj funkční hlavní vypínač 

CENTRAL STOP? 
1 0 

…nebude mít stroj funkční hlavní 

vypínač CENTRAL STOP? 

Nefunkční CENTRAL 

STOP 

Nečekaný chod stroje po 
obnovení napětí, zranění 

obsluhy pohyblivými částmi 

311 
Je hlavní vypínač uzamykatelný 

ve vypnuté poloze? 
1 0 

…nebude uzamykatelný hlavní 

vypínač ve vypnuté poloze? 
Neuzamykatelný vypínač 

Neţádoucí uvedení stroje do 

pohybu, zranění obsluhy 

pohyblivými částmi 

312 

Jsou k dispozici kryty 

zabraňující rozletu třísek a 

rozstřiku chladící kapaliny do 

okolí? 

1 0 

…nebudou k dispozici kryty 

zabraňující rozletu třísek a 

rozstřiku chladící kapaliny do 

okolí? 

Absence krytů 

Rozlet třísek a rozstřik 

chladící kapaliny, poranění 

pracovníků v okolí 

pracoviště. 

313 

Je umoţněno správného a 

spolehlivého upnutí materiálu, 

obrobku? 

1 0 

…nebude umoţněno správného a 

spolehlivého upnutí materiálu, 

obrobku? 

Nedostatečné upnutí 

Uvolnění, vymrštění obrobku 

zasaţení obsluhy, těţké 

poranění 

314 

Je prováděna obsluha stroje 

s nechráněnými rotujícími 

částmi bez rukavic? (při chodu 

stroje) 

1 0 

…bude prováděna obsluha stroje 

s nechráněnými rotujícími částmi 

v rukavicích? 

Navinutí, zachycení 

rukavice včetně ruky 

Zlomeniny, amputace 

končetiny, usmrcení obsluhy 

315 

Jsou pouţívány rukavice při 

manipulaci s materiálem, 
obrokem nebo nástrojem? 

1 0 

…nebudou pouţívány rukavice při 

manipulaci s materiálem, 
obrobkem nebo nástrojem? 

Ostré hrany obrubku, 

nástroje 

Pořezání o ostré hrany, 

popálení rukou o obrobek, či 

materiál, řezné rány, 
popáleniny 

316 

Pouţívá obsluha vhodný oděv 

bez volně vlajících částí a v 

případě dlouhých vlasů 

pokrývku hlavy? 

1 0 

…pracovník při práci s nářadím 

s rotujícími částmi bude mít oděv 

s volně vlajícími částmi a 

v případě dlouhých vlasů nebude 

mít pokrývku hlavy? 

Volně vlající části 

Namotání oděvu, vlasů, trţné 

rány, pohmoţdění, 

vykloubení, skalpování, 

usmrcení obsluhy 

317 

Pracuje obsluha bez řetízků, 

prstenů, náramkových hodinek, 

šály, vázanky, obvazu koţeného 

prsteníku? 

1 0 

…obsluha nebude respektovat 

nenošení řetízků, prstenů, 

náramkových hodinek, šály, 

vázanky, obvazu koţeného 

prsteníku? 

Zachytitelné části 

Navinutí, zachycení, řezné 

rány, amputace, usmrcení 

obsluhy 

318 
Pouţívá obsluha stroje vhodnou 

pracovní obuv? 
1 0 

…nebude obsluha pouţívat 

vhodnou pracovní obuv? 
Nevhodná obuv Propíchnutí, pořezání nohou 



319 
Jsou při odstraňování třísek 
pouţívány pracovní pomůcky 

k tomu určené? 

1 0 
…nebude pouţíváno 
k odstraňování třísek pracovních 

pomůcek? 

Nepouţívání pracovních 

pomůcek 

Pořezání, navinutí, 

zachycení, pohmoţděniny 

320 

Je prováděno čištění stroje 

pomocí čistící vlny a hadru 

pouze pokud je vřeteno v klidu? 

1 0 

…bude čištění stroje pomocí 

čistící vlny a hadru prováděno při 

chodu stroje? 

Čištění při rotaci vřetene 
Navinutí, zachycení, řezné 

rány, amputace 

321 
Je upínán a snímán obrobek 

pouze pokud je vřeteno v klidu? 
1 0 

…nebude upínán a snímán 

obrobek pouze pokud je vřeteno 

v klidu? 

Upínání, snímání při rotaci 

vřetene 

Zachycení, navinutí, 

pořezání rukou 

322 

Je respektováno nenechávání 

upínacích nástrojů v upínacím 

zařízení? 

1 0 
…budou nechávány upínací 

nástroje v upínacím zařízení? 

Nechávání upínacího 

nástroje v zařízení 

Vymrštění upínacího 

nástroje, zranění obsluhy 

323 
Je ochranné zařízení funkční a je 

pouţíváno správným způsobem? 
1 0 

…nebude ochranné zařízení 

funkční a nebude pouţíváno 

správným způsobem? 

Nesprávná funkce 

ochranného zařízení 
Zranění obsluhy 

324 

Jsou elektrické kabely, hadice a 

potrubí vedeno tak aby 

nepřekáţely? 

1 0 

…nebudou elektrické kabely, 

hadice a potrubí vedeny tak aby 

nepřekáţely. 

Nesprávné vedení kabelů 
Zakopnutí, pád pracovníka, 

poranění pádem 

325 

Jsou přístupy k el. částem stroje 

uzavřeny a zakrytovány a 

izolace vodičů nepoškozená? 

1 0 

...nebudou zakrytovány  přístupy 

k el. částem stroje a izolace vodičů 

bude poškozená? 

Nezakrytovány el. části 

stroje 

Zasaţení obsluhy el. 

proudem, svalové křeče, 

zastavení srdeční činnosti 

326 
Je prováděna pravidelná revize 
el. instalace a zařízení? 

1 0 
…nebude prováděna pravidelná 
revize el. instalace a zařízení? 

Neprovádění revizí 
Zasaţení obsluhy el. 
proudem, svalové křeče, 

zastavení srdeční činnosti 

Řezné (chladící) 

kapaliny 
327 

Jsou prováděny lékařské 

prohlídky na přecitlivělost na 

látky obsaţené v řezných 

(chladících) kapalinách? 

1 0 

…nebudou prováděny lékařské 

prohlídky na přecitlivělost na látky 

obsaţené v řezných (chladících) 

kapalinách? 

Toxicita řezných 

(chladících) kapalin 

Kontakt s nebezpečnou 

látkou, záněty kůţe, 

bakteriální ohroţení pokoţky 

328 

Je omezován přímí kontakt 

pokoţky s řeznou (chladící) 

kapalinou pouţitím ochranných 

rukavic? 

1 0 

…nebude omezován přímí kontakt 

pokoţky s řeznou (chladící) 

kapalinou? 

Toxicita řezných 

(chladících) kapalin 

Kontakt s nebezpečnou 

látkou, záněty kůţe, 

bakteriální ohroţení pokoţky 



329 
Jsou řezné kapaliny pravidelně 

kontrolovány a vyměňovány? 
1 0 

…nebudou řezné kapaliny 

pravidelně kontrolovány a 

vyměňovány? 

Nedostatečné kontroly 

Záněty kůţe, bakteriální 
ohroţení pokoţky, popíchání 

drobnými pilinami, sníţení 

funkce chlazení a mazání 

330 
Je zabráněno nechtěnému vypití 

chladící (řezné) kapaliny? 
1 0 

…nebude zabráněno nechtěnému 

vypití chladící (řezné) kapaliny? 
Nevhodné skladování 

Vypití nebezpečné látky, 

těţké zdravotní potíţe 

Kovoobráběcí 

stroje – soustruh 331 

Je k upínání materiálu 

pouţíváno vhodné a 

nepoškozené nářadí? 

1 0 

…nebude k upínání materiálu 

pouţíváno vhodné a nepoškozené 

nářadí? 

Nedostatečné upnutí 

Vymrštění uvolněného 

obrobku, zasaţení obsluhy, 

těţké poranění 

332 

Je pouţíváno ochranné trubky 

při obrábění dlouhého tyčového 

materiálu? 

1 0 

…nebude pouţíváno ochranné 

trubky při obrábění dlouhého 

tyčového materiálu? 

Nechránění obsluhy 
Navinutí, zachycení, řezné 

rány, amputace 

333 

Jsou při leštění pomocí 

smirkového papíru pouţívány 

drţáky? 

1 0 
…nebude pouţíváno drţáků 

smirkového papíru při leštění? 
Nevhodné nástroje 

Navinutí, zachycení, řezné 

rány 

334 

Jsou pouţívané nástroje 

nepoškozené a udrţované 

v řádném stavu? 

1 0 

…budou pouţívané nástroje 

poškozené a neudrţované 

v řádném stavu? 

Poškozené nástroje 
Vymrštění částí nástroje, 

řezné, bodné rány 

335 

Je při obrábění pouţíván 

ochranný kryt, či OOPP na 

ochranu zraku? 

1 0 

…nebude při obrábění pouţívaný 

ochranný kryt, či OOPP na 

ochranu zraku? 

Nepouţívání dostatečné 

ochrany 

Zasaţení obsluhy 

odletujícími třískami, 

poranění zraku 

336 
Je měření obrobků prováděno 
pouze za klidu vřetene? 

1 0 
…nebude měření obrobků 
prováděno pouze za klidu vřetene? 

Měření při rotaci vřetene 
Navinutí, zachycení, řezné 
rány, amputace 

Kovoobráběcí 
stroje – pila na 

kov 

337 
Je umoţněno správné upnutí a 
podepření dlouhého řezaného 

materiálu? 

1 0 
…nebude umoţněno správné 
upnutí a podepření dlouhého 

řezaného materiálu? 

Nemoţnost podepření 

dlouhého materiálu 

Pád materiálu, 

pohmoţděniny, trţné rány. 

338 

Jsou k dispozici a pouţívané 

vhodné pomůcky pro bezpečné 

upnutí při řezání krátkých a 

úzkých materiálů? 

1 0 

…nebudou k dispozici a nebudou 

pouţívány vhodné pomůcky pro 

řezání krátkých a úzkých 

materiálů? 

Nemoţnost pevného upnutí 

Vymrštění uvolněného 

obrobku, zasaţení obsluhy, 

trţné rány, pohmoţděniny 

339 
Jsou pouţívány jen nepoškozené 

pilové pásy? 
1 0 

…bude pouţíván poškozený 

pilový pás? 
Poškozený pilový pás 

Roztrţení a vymrštění 

pilového pásu, poničení 

stroje, trţné rány 



340 
Je pilový pás správně nasazen a 
napnut? 

1 0 
…nebude pilový pás správně 
nasazen a napnut? 

Nesprávná výměna pilového 
pásu 

Vymrštění pilového pásu, 
trţné rány, pohmoţděniny 

341 

Zakrývá ochranný kryt pilový 

pás po celé jeho délce, kromě 

místa nezbytného pro řezání? 

1 0 
…nebude zakrývat ochranný kryt 

pilový pás po celé jeho délce? 
Nevhodný kryt 

Kontakt s nezakrytým 

pilovým pásem, řezné rány 

342 

Je spolehlivě zajištěn kryt 

pásovnic a zabráněno 

samovolnému otevření krytu? 

1 0 

…nebude spolehlivě zajištěn kryt 

pásovnic a zabráněno 

samovolnému otevření krytu? 

Nezajištěný kryt 
Kontakt s nezakrytým 

pilovým pásem, řezné rány 

343 

Je upravována tryska chladicí 

kapaliny pouze, kdyţ je stroj 

zastaven? 

1 0 
…bude upravována tryska chladicí 

kapaliny za chodu stroje? 

Manipulace v blízkosti 

pohyblivé části 

Kontakt s pilovým pásem, 

řezné rány 

344 

Je zabráněno únikům a úkapům 

řezné, chladicí kapaliny na 

podlahu stanoviště pracovníka? 

1 0 

…nebude zabráněno únikům a 

úkapům řezné, chladicí kapaliny 

na podlahu stanoviště pracovníka? 

Kluzká podlaha 
Uklouznutí obsluhy, zranění 

důsledkem pádu. 
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Nebezpečný 

činitel 

Poř. 

č. 
Otázka (poţadavek předpisu) Ano Ne Co se stane kdyţ… Nebezpečí 

Nejhorší předpokládané 

následky 

Kovoobráběcí 

stroje – obecně 401 

Je stroj pouţíván pouze pro 

práce, pro které je určen (v 

návodu k obsluze)? 

1 0 
…nebude stroj pouţíván pouze pro 

práce, pro které je určen? 

Nerespektování návodu k 

obsluze 

Zasaţení vymrštěnými 

částmi, poničení stroje, těţké 

poranění obsluhy 

402 

Je stroj umístěn tak aby obsluha 

při práci na stroji nebyla ke 

komunikaci zády? 

0 1 
…bude obsluha stroje zády ke 

komunikaci? 
Nevhodné umístění stroje 

Sraţení obsluhy, těţké 

poranění 

403 
Má pracovní stanoviště 

minimální plochu 2 m2? 
1 0 

…nebude mít pracovní stanoviště 

minimální plochu 2 m2? 
Stísněný prostor 

Odřeniny, pořezání, 

přimáčknutí 

404 
Je šířka pracovního stanoviště 

alespoň 1 m? 
1 0 

…nebude mít pracovní stanoviště 

šířku alespoň 1 m? 
Stísněný prostor 

Odřeniny, pořezání, 

přimáčknutí 

405 
Je obsluha stroje pravidelně 

proškolována? 
1 0 

…nebude obsluha stroje pravidelně 

proškolována? 
Nezpůsobilost obsluhy 

Poranění zaměstnance 

z důvodu nezpůsobilosti 

obsluhy 

406 

Je stanoviště obsluhy stroje 

izolováno proti chladu, vlhku a 
umoţňuje propadávání třísek? 

1 0 

…nebude pracoviště izolováno 

proti chladu, vlhku a nebude 
umoţňovat propadávání třísek? 

Nevhodná podlaha 

pracoviště 

Uklouznutí, podvrtnutí, 

propíchnutí, pořezání nohou 
obsluhy 

407 

Je stanoviště obsluhy stroje 

udrţováno v pořádku, odpadový 

materiál včas a pravidelně 

odklízen? 

1 0 

…nebude stanoviště obsluhy stroje 

udrţováno v pořádku a odpadový 

materiál nebude odklízen? 

Neudrţování pořádku 
Propíchnutí, pořezání nohou 

obsluhy 

408 

Jsou u stanoviště obsluhy stroje 

připraveny nádoby s víkem pro 

čistící materiál a jsou po kaţdé 

směně vyprazdňovány? 

0 1 

…nebudou připraveny nádoby 

s víkem pro čistící materiál a 

nebudou po kaţdé směně 

vyprazdňovány? 

Omamné výpary 
Vdechování výparů, zvýšená 

nepozornost, únava 

409 

Je materiál a obrobky ukládány 

přehledně a stabilně v případě 

hranic? 

1 0 

…nebude materiál a obrobky 

ukládány přehledně a stabilně 

v případě hranic? 

Nestabilita hranice 

materiálu 

Sesunutí hranice materiálu, 

pohmoţděniny, trţné rány 



410 
Má stroj funkční hlavní vypínač 

central stop? 
1 0 

…nebude mít stroj funkční hlavní 

vypínač central stop? 

Nefunkční CENTRAL 

STOP 

Nečekaný chod stroje po 
obnovení napětí, zranění 

obsluhy pohyblivými částmi 

411 
Je hlavní vypínač uzamykatelný 

ve vypnuté poloze? 
1 0 

…nebude uzamykatelný hlavní 

vypínač ve vypnuté poloze? 
Neuzamykatelný vypínač 

Neţádoucí uvedení stroje do 

pohybu, zranění obsluhy 

pohyblivými částmi 

412 

Jsou k dispozici kryty 

zabraňující rozletu třísek a 

rozstřiku chladicí kapaliny do 

okolí? 

1 0 

…nebudou k dispozici kryty 

zabraňující rozletu třísek a 

rozstřiku chladicí kapaliny do 

okolí? 

Absence krytů 

Rozlet třísek a rozstřik 

chladicí kapaliny, poranění 

pracovníků v okolí 

pracoviště. 

413 

Je umoţněno správného a 

spolehlivého upnutí materiálu, 

obrobku? 

1 0 

…nebude umoţněno správného a 

spolehlivého upnutí materiálu, 

obrobku? 

Nedostatečné upnutí 

Uvolnění, vymrštění 

obrobku zasaţení obsluhy, 

těţké poranění 

414 

Je prováděna obsluha stroje 

s nechráněnými rotujícími 

částmi bez rukavic? (při chodu 

stroje) 

1 0 

…bude prováděna obsluha stroje 

s nechráněnými rotujícími částmi 

v rukavicích? 

Navinutí, zachycení 

rukavice včetně ruky 

Zlomeniny, amputace 

končetiny, usmrcení obsluhy 

415 

Jsou pouţívány rukavice při 

manipulaci s materiálem, 
obrokem nebo nástrojem? 

1 0 

…nebudou pouţívány rukavice při 

manipulaci s materiálem, 
obrobkem nebo nástrojem? 

Ostré hrany obrubku, 

nástroje 

Pořezání o ostré hrany, 

popálení rukou o obrobek, či 

materiál, řezné rány, 
popáleniny 

416 

Pouţívá obsluha vhodný oděv 

bez volně vlajících částí a v 

případě dlouhých vlasů 

pokrývku hlavy? 

1 0 

…pracovník při práci s nářadím 

s rotujícími částmi bude mít oděv 

s volně vlajícími částmi a v případě 

dlouhých vlasů nebude mít 

pokrývku hlavy? 

Volně vlající části 

Namotání oděvu, vlasů, 

trţné rány, pohmoţdění, 

vykloubení, skalpování, 

usmrcení obsluhy 

417 

Pracuje obsluha bez řetízků, 

prstenů, náramkových hodinek, 

šály, vázanky, obvazu koţeného 

prsteníku? 

1 0 

…obsluha nebude respektovat 

nenošení řetízků, prstenů, 

náramkových hodinek, šály, 

vázanky, obvazu koţeného 

prsteníku? 

Zachytitelné části 

Navinutí, zachycení, řezné 

rány, amputace, usmrcení 

obsluhy 

418 
Pouţívá obsluha stroje vhodnou 

pracovní obuv? 
1 0 

…nebude obsluha pouţívat 

vhodnou pracovní obuv? 
Nevhodná obuv Propíchnutí, pořezání nohou 



419 
Jsou odstraňování třísek 
pouţívány pracovní pomůcky 

k tomu určené? 

1 0 
…nebude pouţíváno k 
odstraňování třísek pracovních 

pomůcek? 

Nepouţívání pracovních 

pomůcek 

Pořezání, navinutí, 

zachycení, pohmoţděniny 

420 

Je prováděno čištění stroje 

pomocí čistící vlny a hadru 

pouze pokud je vřeteno v klidu? 

1 0 

…bude čištění stroje pomocí čistící 

vlny a hadru prováděno při chodu 

stroje? 

Čištění při rotaci vřetene 
Navinutí, zachycení, řezné 

rány, amputace 

421 
Je upínán a snímán obrobek 

pouze pokud je vřeteno v klidu? 
1 0 

…nebude upínán a snímán obrobek 

pouze pokud je vřeteno v klidu? 

Upínání, snímání při rotaci 

vřetene 

Zachycení, navinutí, 

pořezání rukou 

422 

Je respektováno nenechávání 

upínacích nástrojů v upínacím 

zařízení? 

1 0 
…budou nechávány upínací 

nástroje v upínacím zařízení? 

Nechávání upínacího 

nástroje v zařízení 

Vymrštění upínacího 

nástroje, zranění obsluhy 

423 
Je ochranné zařízení funkční a je 

pouţíváno správným způsobem? 
1 0 

…nebude ochranné zařízení 

funkční a nebude pouţíváno 

správným způsobem? 

Nesprávná funkce 

ochranného zařízení 
Zranění obsluhy 

424 

Jsou elektrické kabely, hadice a 

potrubí vedeno tak aby 

nepřekáţely? 

1 0 

…nebudou elektrické kabely, 

hadice a potrubí vedeny tak aby 

nepřekáţely. 

Nesprávné vedení kabelů 
Zakopnutí, pád pracovníka, 

poranění pádem 

425 

Jsou přístupy k el. částem stroje 

uzavřeny a zakrytovány a 

izolace vodičů nepoškozená? 

1 0 

...nebudou zakrytovány  přístupy 

k el. částem stroje a izolace vodičů 

bude poškozená? 

Nezakrytovány el. části 

stroje 

Zasaţení obsluhy el. 

proudem, svalové křeče, 

zastavení srdeční činnosti 

426 
Je prováděna pravidelná revize 

el. instalace a zařízení? 
1 0 

…nebude prováděna pravidelná 

revize el. instalace a zařízení? 
Neprovádění revizí 

Zasaţení obsluhy el. 

proudem, svalové křeče, 
zastavení srdeční činnosti 

Řezné (chladící) 
kapaliny 

427 

Jsou prováděny lékařské 
prohlídky na přecitlivělost na 

látky obsaţené v řezných 

(chladících) kapalinách? 

1 0 

…nebudou prováděny lékařské 
prohlídky na přecitlivělost na látky 

obsaţené v řezných (chladících) 

kapalinách? 

Toxicita řezných 

(chladících) kapalin 

Kontakt s nebezpečnou 
látkou, záněty kůţe, 

bakteriální ohroţení 

pokoţky 

428 

Je omezován přímí kontakt 

pokoţky s řeznou (chladící) 

kapalinou pouţitím ochranných 

rukavic? 

1 0 

…nebude omezován přímí kontakt 

pokoţky s řeznou (chladící) 

kapalinou? 

Toxicita řezných 

(chladících) kapalin 

Kontakt s nebezpečnou 

látkou, záněty kůţe, 

bakteriální ohroţení 

pokoţky 



429 
Jsou řezné kapaliny pravidelně 

kontrolovány a vyměňovány? 
1 0 

…nebudou řezné kapaliny 

pravidelně kontrolovány a 

vyměňovány? 

Nedostatečné kontroly 

Záněty kůţe, bakteriální 
ohroţení pokoţky, popíchání 

drobnými pilinami, sníţení 

funkce chlazení a mazání 

430 
Je zabráněno nechtěnému vypití 

chladící (řezné) kapaliny? 
1 0 

…nebude zabráněno nechtěnému 

vypití chladící (řezné) kapaliny? 
Nevhodné skladování 

Vypití nebezpečné látky, 

těţké zdravotní potíţe 

Kovoobráběcí 

stroje –  

stojanová bruska 

431 
Je bruska určena k ručnímu 

broušení vybavena podpěrami? 
1 0 

…nebude bruska určena k ručnímu 

broušení vybavena podpěrami? 
Absence podpěr 

Zachycení a vymrštění 

obrobku, zhmoţděniny, 

zbroušení prstů 

432 

Je vzdálenost mezi okrajem 

podpěry a pracovní plochou 

brousícího kotouče max. 3 mm? 

1 0 

…nebude vzdálenost mezi okrajem 

podpěry a pracovní plochou 

brousícího kotouče max. 3 mm? 

Nadměrná mezera 

Zachycení a vymrštění 

obrobku, zhmoţděniny, 

zbroušení prstů 

433 

Je udrţována mezera mezi 

obvodem kotouče a krytem 

(hradítkem) max. 6 mm? 

1 0 

…nebude udrţována mezera mezi 

obvodem kotouče a krytem 

(hradítkem) max. 6 mm? 

Nadměrná mezera 
Rozlet jisker a prachu, 

zasaţení očí, popálení rukou 

434 

Je brusný kotouč vybaven 

krytem, který zabraňuje zranění 

v případě roztrţení kotouče? 

1 0 

…nebude kotouč vybaven krytem 

zabraňujícímu zranění v případě 

roztrţení kotouče? 

Nedostatečný kryt 

Zasaţení roztrţeným 

kotoučem, těţké poranění 

obsluhy 

435 
Je brousící kotouč vyváţen a 

včas orovnáván? 
1 0 

…nebude kotouč vyváţen a včas 

orovnáván? 
Neorovnaný kotouč 

Zachycení a vymrštění 

obrobku, zhmoţděniny, 

zbroušení prstů 

436 
Je na vhodném místě trvanlivě 
vyznačen šipkou smysl otáčení 

kotouče? 

1 0 
…nebude vyznačen trvanlivě  
šipkou smysl otáčení kotouče? 

Neinformovanost obsluhy 
Neočekávaný směr otáčení, 
zhmoţděniny, zbroušení 

prstů 

437 
Je broušeno pouze z přední 

strany kotouče? 
1 0 

…bude broušeno i z boční strany 

kotouče? 

Nesprávné obroušení 

kotouče 

Poškození a roztrţení 

kotouče, zasaţení jeho 

částmi, těţké poranění 

obsluhy 

438 

Je obvodová rychlost kotouče 

menší neţ povolená obvodová 

rychlost uvedená na kotouči? 

1 0 

…bude obvodová rychlost kotouče 

větší neţ povolená rychlost 

uvedená na kotouči? 

Nadměrná rychlost kotouče 

Roztrţení kotouče, 

vymrštění obrobku, zasaţení 

obsluhy, těţké poranění 

439 
Jsou pouţívány jen vhodné a 

nepoškozené kotouče?  
1 0 

…budou pouţívány nevhodné a 

poškozené kotouče? 

Nevhodný, poškozený 

kotouč 

Roztrţení kotouče, 

vymrštění obrobku, zasaţení 

obsluhy, těţké poranění 



440 

Je bruska vybavena odsáváním, 
nebo při občasném pouţívání 

nádobkou s vodou pro 

zachycování hrubších částic? 

1 0 

…nebude bruska vybavena 

odsáváním ani nádobkou s vodou 

pro zachycování hrubších částic? 

Vdechování částic z 

broušení 
Poškození dýchacích cest 

441 
Jsou k dispozici sklopné kryty 

z netříštivého skla? 
1 0 

…nebudou k dispozici kryty 

z netříštivého skla? 
Absence sklopných krytů 

Zasaţení částicemi 

z broušení, poranění očí, 

obličeje 

442 
Je pouţíváno ochrany sluchu při 

práci na brusce? 
1 0 

…nebude pouţívána ochrana 

sluchu na brusce? 
Nadměrný hluk Poškození sluchu 

443 
Jsou při práci na brusce 

pouţívány ochranné rukavice? 
1 0 

…nebudou při práci na brusce 

pouţívány ochranné rukavice? 
Nepouţívání rukavic 

Obroušení prsů, dlaně, trţné 

rány 

Kovoobráběcí 

stroje – vrtačka 
444 

Je k upínání materiálu 

pouţíváno vhodné a 

nepoškozené nářadí? 

1 0 

…nebude k upínání materiálu 

pouţíváno vhodné a nepoškozené 

nářadí? 

Nedostatečné upnutí 

Zasaţení obsluhy 

uvolněným obrobkem, 

zasaţení obsluhy, těţké 

poranění 

445 
Je při výměně nástroje a 

obrobku vřeteno v klidu? 
1 0 

…bude při výměně nástroje a 

obrobku vřeteno v chodu? 

Upínání, snímání při rotaci 

vřetene 

Zachycení, navinutí, 

pořezání rukou 

446 

Jsou pouţívané vrtáky 

nepoškozené a udrţované 

v řádném stavu? 

1 0 

…budou pouţívané vrtáky 

poškozené a neudrţované 

v řádném stavu? 

Poškozené vrtáky 
Vymrštění částí vrtáku, 

řezné, bodné rány 

447 

Je při obrábění pouţíván 

ochranný kryt, či OOPP na 
ochranu zraku? 

1 0 

…nebude při obrábění pouţívaný 

ochranný kryt, či OOPP na 
ochranu zraku? 

Zasaţení obsluhy 

odletujícími třískami 
Poranění zraku 

448 
Je zabráněno únikům a úkapům 
chladicí kapaliny na podlahu 

stanoviště pracovníka? 

1 0 
…nebude zabráněno únikům a 
úkapům chladicí kapaliny na 

podlahu stanoviště pracovníka? 

Kluzká podlaha 
Uklouznutí obsluhy, zranění 

důsledkem pádu. 

449 

Je vybavena vrtačka vhodným 

svěrákem, který je dostatečně 

ukotven ke stolu alespoň dvěma 

šrouby? 

1 0 

…bude vrtačka bez svěráku, nebo 

nebude svěrák dostatečně ukotven 

ke stolu? 

Nedostatečné upnutí 

obrobku, svěráku 

Uvolnění obrobku, poranění 

rukou přidrţováním 

obrobků, zasaţení 

roztříštěným vrtákem při 

pootočení obrobku. 



450 
Je při sráţení hran pouţíváno 

pouze kuţelových záhlubníků? 
1 0 

…nebude pouţíváno ke sráţení 

hran pouze kuţelových 

záhlubníků? 

Nevhodný nástroj 

Poranění rukou při uvedení 
obrobku do rotace, trţné 

rány, pohmoţděniny, 

vykloubení článků prstů 

451 
Jsou nástroje a měřidla 

odkládána na určené místa? 
1 0 

…nebudou odkládána měřidla a 

nástroje na určené místa? 
Měření při rotaci vřetene 

Navinutí, zachycení, řezné 

rány, amputace 

Kovoobráběcí 

stroje – frézka 452 

Jsou zakrytovány obráběcí 

vřetena, nástroje, pohony a 

svěrná místa? 

1 0 

…nebudou zakrytovány obráběcí 

vřetena, nástroje, pohony a svěrná 

místa? 

Nedostatečné zakrytování 
Zasaţení odmrštěným 

nástrojem, těţké poranění 

453 
Jsou dodrţovány maximální 

otáčky nástroje pro frézování? 
1 0 

…budou překonávány povolené 

otáčky nástroje pro frézování? 
Nadměrné otáčky nástroje 

Roztříštění frézy a zasaţení 

částmi frézy, zasaţení 

obsluhy, těţké poranění 

454 

Jsou pouţívané frézy 

nepoškozené a udrţované 

v řádném stavu? 

1 0 

…budou pouţívané frézy 

poškozené a neudrţované 

v řádném stavu? 

Poškozená fréza 
Zasaţení vymrštěnými 

částmi frézy, těţké poranění 

455 

Je k upínání nástrojů a materiálu 

pouţíváno vhodné a 

nepoškozené nářadí? 

1 0 

…nebude k upínání nástrojů a 

materiálu pouţíváno vhodné a 

nepoškozené nářadí? 

Nevhodné a poškozené 

upínací nástroje 

Zasaţení obsluhy 

uvolněným obrobkem, těţké 

poranění 

Elektrická 

zařízení – 

rozvodné skříně 

456 
Je dodrţován 1 m ochranné 

pásmo? 
1 0 

…nebude dodrţován 1 m ochranné 

pásmo? 

Zasaţení el. proudem, zkrat 

zařízení 

Svalové křeče, zastavení 

srdeční činnosti 

457 
Jsou prováděny pravidelné 

revize rozvodů el. energie. 
1 0 

…nebudou prováděny pravidelné 

revize el. energie? 

Zasaţení el. proudem, zkrat 

zařízení 

Svalové křeče, zastavení 

srdeční činnosti 

458 
Je hlavní vypínač trvale 

přístupný? 
1 0 

…nebude hlavní vypínač trvale 

přístupný? 
Prodleva vypnutí el. proudu 

Nedojde ke včasnému 

vypnutí el. energie. 

459 
Je hlavní vypínač nápadně 
označen? 

1 0 
…nebude hlavní vypínač nápadně 
označen? 

Prodleva vypnutí el. proudu 
Nedojde ke včasnému 
vypnutí el. energie – hledání 

vypínače. 

460 

Je v blízkosti hlavního vypínače 

bezpečnostní tabulka nebo nápis 

s příslušným pokynem? 

1 0 

…se nebude nacházet v jeho 

blízkosti bezpečnostní tabulka 

nebo nápis s příslušným pokynem? 

Prodleva vypnutí el. proudu 

Nedojde ke včasnému 

vypnutí el. energie – hledání 

vypínače. 

461 

Je rozvodná skříň uzavřena a je 

zamezen přístup osobám bez el. 

kvalifikace? 

1 0 

…nebude rozvodná skříň uzavřena 

a nebude zamezen přístup osobám 

bez el. kvalifikace? 

Zasaţení el. proudem, zkrat 

zařízení 

Svalové křeče, zastavení 

srdeční činnosti 



 

Identifikace nebezpečí – 500 sklad drobného hutního materiálu 

Nebezpečný 

činitel 

Poř. 

č. 
Otázka (poţadavek předpisu) Ano Ne Co se stane kdyţ… Nebezpečí 

Nejhorší předpokládané 

následky 

Sklady a 

skladování 501 

Je ukládán materiál na zpevněný 

a rovný podklad s dostatečnou 

únosností? 

1 0 

…nebude podklad zpevněný, 

rovný, nebo nebude mít 

dostatečnou únosnost? 

Nedostatečná únosnost 

podkladu 

Nestabilita ukládaného 

materiálu, zasypání 

pracovníka 

502 
Je dodrţován zákaz lezení po 

regálech a navršeném materiálu? 
1 0 

…budou lézt pracovníci po 

regálech a navršeném materiálu? 

Nerespektování 

bezpečnostních pokynů 

Zřícení regálu, materiálu, 

zasypání pracovníka, pádu 

pracovníka 

503 

Jsou určeny a dodrţovány 

správné postupy manipulace 

s materiálem? 

0 1 

…nebudou určeny a dodrţovány 

správné postupy manipulace 

s materiálem? 

Nesprávná manipulace s 

materiálem 
Poškození páteře 

504 

Je při zvedání břemene 

dodrţován maximální 

hmotnostní limit 50 kg na 
jednoho pracovníka? 

1 0 
…nebude při zvedání břemene 

dodrţován hmotnostní limit 50 kg? 

Nesprávná manipulace s 

materiálem 
Nataţení svalů, vznik kýly 

505 
Je zvedání břemen prováděno 
plynulým (netrhavým) 

pohybem? 

0 1 
…bude zvedání břemen prováděno 

trhavým pohybem? 

Nesprávná manipulace s 

materiálem 
Poranění kloubů 

506 

Je zajišťováno pevné uchopení 

břemen, vyuţití uchopovacích 

otvorů, manipulačních 

pomůcek? 

1 0 

...nebude zajištěno pevné uchopení 

břemene, nebudou vyuţívány 

manipulační pomůcky? 

Nesprávné uchopení 

Pád břemene důsledkem 

vysmeknutí, poranění 

dolních končetin 

507 

Jsou z břemen odstraněny 

vyčnívající ostré hroty, nebo 

alespoň provedena ochrana před 

nimi? 

1 0 

…nebude provedena ochrana, nebo 

odstranění ostrých vyčnívajících 

hrotů? 

Ostré hroty materiálu 
Trţné rány, propíchnutí, 

pořezání rukou 

508 
Je prováděna kontrola stavu 

břemene před ruční manipulací? 
1 0 

…nebude prováděna kontrola 

stavu břemene? 
Nesoudrţnost materiálu 

Dojde ke ztrátě soudrţnosti, 

poranění dolních končetin. 



509 

Jsou před manipulací 
připravovány podloţky a 

proklady o minimální výšce 3 

cm? 

1 0 …nebudou připraveny proklady? Nepouţití podkladů 

Přiraţení rukou a nohou 

k úloţné ploše, 

pohmoţděniny, zlomeniny 

510 

Je při manipulaci s břemeny 

připraven dostatečný 

manipulační prostor – udrţován 

pořádek? 

1 0 
…nebude dostatečný prostor pro 

manipulaci s břemeny? 
Nedostatečný prostor 

Zakopnutí, pád břemene, 

pohmoţdění, zlomení 

dolních končetin 

511 

Jsou skladovací prostory 

označeny značkami se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám? 

0 1 

…nebude skladovací prostor 

označen značkou se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám? 

Pohyb nepovolaných osob Zranění nepovolaných osob 

512 

Je určena odpovědná osoba za 

bezpečnost zaměstnanců ve 

skladu? 

1 0 

…nebude určena osoba za 

bezpečnost zaměstnanců ve 

skladu? 

Neurčená odpovědnost Zranění osob 

513 

Jsou v případě pouţívání 

ochranné rukavice suché a 

nemastné? 

1 0 
…budou pouţívané rukavice vlhké 

a mastné? 
Vlhké a mastné rukavice 

Vyklouznutí materiálu,  

z rukou, zhmoţdění dolních 

končetin 

Regály 

514 

Jsou na regálech štítky 

s uvedením maximální nosnosti 

regálové buňky a počtem buněk 
ve sloupci? 

0 1 

…nebudou uvedeny na regálech 

štítky s uvedením maximální 

nosnosti regálové buňky a počtem 
buněk ve sloupci? 

Přetěţování regálu 

nedostatečná informovanost 
Zřícení regálu, zranění osob 

515 
Jsou dodrţovány maximální 

limity pro nosnost regálů? 
1 0 

…nebudou dodrţovány maximální 

limity nosnosti regálů? 

Překračování maximální 

nosnosti regálu 
Zřízení regálů, zranění osob 

516 
Je šířka uliček mezi regály 

minimálně 0,8 m? 
1 0 

…nebude ulička mezi regály široká 

minimálně 0,8 m? 

Stísněný prostor pro 

manipulaci 

Odřeniny, přimáčknutí, 

pohmoţděniny 

517 

Jsou uličky mezi regály 

udrţovány trvale volné a nejsou 

zuţovány? 

0 1 
…nebudou uličky mezi regály 

udrţovány trvale volné? 

Nepořádek v uličkách mezi 

regály 

Zakopnutí, pád pracovníka, 

pohmoţděniny, zlomeniny 

518 

Jsou k dispozici schůdky, či 

ţebřík pro zakládání materiálu 

do regálu nad výšku 1,8 m? 

1 0 

…nebudou k dispozici schůdky, či 

ţebřík pro zakládání materiálů do 

regálu nad výšku 1,8 m? 

Absence schůdků, či ţebříku 

Zasypáním ukládaným 

materiálem, zhmoţděniny, 

poranění hlavy 



519 

Je materiál skladován tak, aby 
zůstal prostor mezi horní hranou 

ukládaného materiálu a spodní 

nejniţší hranou stropu 

minimálně 100 mm. 

1 0 

…nebude materiál skladován tak, 
aby zůstal prostor mezi horní 

hranou ukládaného materiálu 

s spodní nejniţší hranou stropu 

minimálně 100 mm? 

Nedostatečný prostor pod 

hranou stropu 

Zasypání ukládaným 

materiálem, zhmoţděniny, 

poranění hlavy 

520 
Jsou poškozené regály označeny 

a vyloučeny z pouţívání? 
1 0 

…nebudou poškozené regály 

označeny a vyloučeny z pouţívání? 
Nedostatečné kontroly 

Zřícení skladovacích 

zařízení, zranění 

pohybujících se osob v 

blízkosti 

521 
Jsou určeny lhůty oprav a 

kontrol skladovacích zařízení? 
1 0 

…nebudou určeny lhůty oprav a 

kontrol skladovacích zařízení? 
Poškozené regály 

Sníţená nosnost regálu, 

zřícení regálu, těţké 

poranění pohybujících se 

osob v blízkosti 



 

Identifikace nebezpečí – 600 celá dílna 

Nebezpečný 
činitel 

Poř 
č. 

Otázka (poţadavek předpisu) Ano Ne Co se stane kdyţ… Nebezpečí 
Nejhorší předpokládané 
následky 

Pracovní 

prostředí 601 
Je na všech pracovištích 

průběţně udrţován pořádek? 
1 0 

…nebude průběţně udrţován 

pořádek? 
Nepořádek na pracovišti 

Zakopnutí, uklouznutí, zlomení 

končetin, naraţení, 

pohmoţděniny 

602 
Jsou všechna pracoviště 

dostatečně osvětlena? 
1 0 

…nebudou pracoviště dostatečně 

osvětlena? 
Nedostatečné osvětlení 

Přehlédnutí, zakopnutí, zranění 

pádem, zvýšená únava 

Dopravní 

komunikace 603 

Je komunikace vyznačena 

bílými, nebo ţlutými pruhy o 

šířce 100-125 mm? 

0 1 

…nebude komunikace vyznačena 

bílými nebo ţlutými pruhy o šířce 

100-125 mm? 

Nevyznačená komunikace 
Zlomení končetin, naraţení, 

pohmoţděniny 

604 
Je značení komunikace 

nepoškozené? 
0 1 

…bude značení komunikace 

poškozené? 
Poškozené značení 

Přehlédnutí značení, zarovnání 

komunikace materiálem, 

zlomení končetin, naraţení, 

pohmoţděniny 

605 Jsou komunikace volné? 0 1 …nebude komunikace volná? Zarovnání komunikace 

Zakopnutí, přehlédnutí 

překáţky, pád osoby, zlomení 

končetin, naraţení, 

pohmoţděniny 

606 
Je komunikace dostatečně 

široká? 
0 1 

…nebude komunikace dostatečně 

široká? 
Úzká komunikace 

Zakopnutí, zlomení končetin, 

naraţení, pohmoţděniny 

607 

Je komunikace (roštová lávka) 

slouţící pro údrţbu a opravy 
zdvihacího zařízení dostatečně 

široká? 

1 0 
…nebude komunikace (roštová 
lávka) dostatečně široká? 

Úzká komunikace (roštová 
lávka) 

Zakopnutí, pád osoby, zlomení 

končetin, naraţení, 
pohmoţděniny 

608 

Je komunikace (roštová lávka) 

slouţící pro údrţbu a opravy 

zdvihacího zařízení opatřena 

příslušným zábradlím a 

ochrannou lištou? 

1 0 

…nebude komunikace (roštová 

lávka) opatřena zábradlím a 

ochrannou lištou 

Nezabezpečená roštová 

lávka 

Pád osob a věcí, těţké zranění 

pádem 



Podlahy 609 
Jsou podlahy včetně komunikací 
rovné, nepoškozené, neklouzavé 

a dostatečně pevné? 

0 1 
…nebude podlaha rovná, 
nepoškozená, neklouzavá a 

dostatečně pevná? 

Kluzká podlaha 
Zlomení končetin, naraţení, 

pohmoţděniny 

Dveře a vrata 

610 

Jsou křídla vrat vybavena 

zajištěním v otevřené poloze 

proti samovolnému uzavření? 

1 0 

…nebudou křídla vrat vybavena 

zajištěním v otevřené poloze proti 

samovolnému uzavření? 

Samovolné uzavření Pohmoţděniny, zlomeniny 

611 

Jsou posuvné vrata zabezpečeny 

v krajní poloze proti nechtěnému 

vysunutí z rámu? 

1 0 

…nebudou posuvné vrata 

zabezpečeny v krajní poloze proti 

nechtěnému vysunutí z rámu? 

Pád křídel vrat Zranění pádem křídla vrat 

Prostředky 

první pomoci 612 

Jsou na pracovišti snadno 

dostupné prostředky pro 

poskytnutí první pomoci? 

1 0 

…nebudou na pracovišti snadno 

dostupné prostředky pro 

poskytnutí první pomoci? 

Nedostupnost prostředků 

první pomoci 

Nemoţnost zmírnění rozsahu 

zraněni 

613 

Jsou prostředky pro poskytnutí 

první pomoci označeny dobře 

viditelným a vhodným 

symbolem? 

1 0 

…nebudou prostředky pro 

poskytnutí první pomoci 

označeny? 

Prodleva poskytnutí první 

pomoci 

Nesplnění funkce prostředků 

pro poskytnutí první pomoci 

614 

Jsou určeni a vyškoleni 

zaměstnanci pro poskytování 

první pomoci? 

1 0 

…nebudou určeni a vyškoleni 

zaměstnanci pro poskytování první 

pomoci? 

Neodbornost osoby 
Poskytnutí první pomoci 

špatným způsobem 

Ţebříky 

615 
Jsou pouţívány výhradně 
bezvadné ţebříky? 

0 1 
…budou pouţívány poškozené 
ţebříky? 

Nespolehlivost ţebříku 

Pád pracovníka, pohmoţdění, 

naraţení, zlomení různých částí 
těla 

616 

Jsou prováděny vizuální 

prohlídky před kaţdým pouţitím 

ţebříku? 

0 1 

…nebudou prováděny vizuální 

prohlídky před kaţdým pouţitím 

ţebříku? 

Nespolehlivost ţebříku 

Pád pracovníka, pohmoţdění, 

naraţení, zlomení různých částí 

těla 

617 

Jsou na ţebříku prováděny 

pouze krátkodobé a nenáročné 

práce s břemeny o hmotnosti do 

15 kg? 

1 0 
…budou prováděny náročné práce 

s břemeny o hmotnosti nad 15 kg? 
Ztráta rovnováhy na ţebříku 

Pád pracovníka, pohmoţdění, 

naraţení, zlomení různých částí 

těla 

618 

Je na ţebříku vystupováno 

nejvýše 0,8 m od horního konce 

opěrného ţebříku a 0,5 m od 

horního konce dvojitého 

ţebříku? 

0 1 

…bude na ţebříku vystupováno 

nad hranici 0,8 m od horního 

konce opěrného ţebříku a 0,5 m od 

horního konce dvojitého ţebříku? 

Ztráta rovnováhy na ţebříku 

Pád pracovníka, pohmoţdění, 

naraţení, zlomení různých částí 

těla 



619 
Jsou práce prováděné pouze 

čelem k ţebříku? 
1 0 

…budou práce prováděny zády 

k ţebříku? 
Nestabilní poloha 

Pád pracovníka, pohmoţdění, 
naraţení, zlomení různých částí 

těla 

620 
Je zajištěno aby na ţebříku 

pracoval pouze jeden člověk? 
1 0 

…bude pracovat na ţebříku více 

lidí? 
Přetíţení ţebříku 

Zlomení ţebříku, pád 

pracovníků, pohmoţdění, 

naraţení, zlomení různých částí 

těla 

621 
Jsou při práci na ţebříku 

pouţívány přidělené OOPP? 
1 0 

…nebudou při práci na ţebříku 

pouţívány přidělené OOPP? 
Nedostatečná ochrana 

Pád pracovníka, pohmoţdění, 

naraţení, zlomení různých částí 

těla 

Bezpečnostní 

značení 622 

Jsou zúţené místa a sníţené 

profily označeny ţluto-černým 

šrafováním? 

0 1 

…nebudou zúţené místa a sníţené 

profily označeny ţluto-černým 

šrafováním? 

Zúţené místo, sníţený profil 
Zakopnutí, přehlédnutí, 

pohmoţdění, naraţení 

623 
Je bezpečnostní značení 

nepoškozené? 
0 1 

…bude bezpečnostní značení 

poškozené? 
Zúţené místo, sníţený profil 

Zakopnutí, přehlédnutí 

zúţeného místa, nesplnění účelu 

(upozornění na nebezpečí) – 

pohmoţdění, naraţení 

Návštěvy a 

ostatní osoby 624 

Je stanoven zákaz vstupu 

neoprávněným osobám na 

pracoviště? 

1 0 

…nebude stanoven zákaz vstupu 

neoprávněným osobám na 

pracoviště? 

Neznalost bezpečnostních 

pokynů 
Zranění neoprávněných osob. 

625 
Jsou návštěvy obeznámeni se 
základními bezpečnostními 

pokyny? 

1 0 
…nebudou návštěvy obeznámeni 
se základními bezpečnostními 

pokyny? 

Neznalost bezpečnostních 

pokynů 
Zranění návštěvníků. 

626 

Jsou návštěvy na pracovišti 

vybaveny a obeznámeny 

s pouţíváním OOPP? (ochrana 

sluhu a zraku) 

1 0 

…nebude návštěva na pracovišti 

vybaveny a obeznámeny 

s pouţíváním OOPP? 

Nevybavení návštěvníků 

OOPP? 
Zranění návštěvníků. 

 



Příloha 2 – Obrázky identifikovaných nebezpečí 
 

 

Poškozené vázací prostředky skladované mezi pouţívanými vázacími prostředky 

 

 

Podlaha na pracovišti obrábění kovů 1 neumoţňující propadávání třísek 



 

Nepořádek před regály 



Příloha 3 – Hodnocení rizik 
 

 

Hodnocení rizik –100 montážní prostory 

Nebezpečný 

činitel 
Poř. č. Nebezpečí 

Moţný 

následek 
P N E MR 

Slovní 

vyjádření 

míry rizika 

Navrhovaná 

opatření 

El. přenosné 

nářadí – 

úhlové 

brusky, 
vrtačky 

125 
Nezpůsobilost 

obsluhy 

Poranění 

z důvodu 

neznalosti 

bezpečného 

chování při 
práci 

s el. nářadím 

2 7 2 28 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Určení místa pro 

skladování el. 

nářadí, opatření 

zámkem, nařízení 
uzamykání 

Vázací 

prostředky 

138 

Poškozené 

vázací 

prostředky 

Přetrţení 

vázacího 

prostředku – 

těţké poranění 

osob 

3 15 3 135 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 

činnosti 

Určení místa pro 

ukládání 

vyřazených 

vázacích 

prostředků 

140 

Nedostatečná 

informovanost 

obsluhy 

Přetíţení 

vázacích 

prostředků - 

zranění osob 

2 15 2 60 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Pouţívat pouze 

vázací prostředky 

se štítkem s 

čitelnými informa

cemi 



 

Hodnocení rizik – 200 sklad výrobků a servisní sklad 

Nebezpečný 

činitel 
Poř. č. Nebezpečí 

Moţný 

následek 
P N E MR 

Slovní 

vyjádření 

míry rizika 

Navrhovaná 

opatření 

Sklady a 

skladování 
204 

Nesprávná 

manipulace 

s materiálem 

Poškození 

páteře, 

poranění 

kloubů 

3 7 6 126 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 

činnosti 

Dodrţovat 

vypracovaný 

místní řád 

skladu 

s pokyny pro 

bezpečnou 

manipulaci 

206 

212 

Přetíţení 

uţitné 
plochy 

Sesunutí 

materiálu, 

zranění 

pohybujících 
se osob v 

blízkosti 

0,5 7 0,5 1,8 

Riziko 

moţno 
přijmout 

Označení 

uţitné plochy 

tabulkou 

s uvedením 
nevyššího 

zatíţení v 

kg/m2 

213 

Pohyb 

nepovolanýc

h osob 

Zranění 

nepovolaných 

osob 

2 3 2 12 

Riziko 

moţno 

přijmout 

Umístit 

tabulku se 

zákazem 

vstupu 

nepovolaným 

osobám 

Regály 

217 

Přetěţování 

regálu 

nedostatečná 

informovano
st 

Zřícení regálu, 

zranění osob 
3 7 2 42 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Označení 

štítky 

s uvedením 

největší 

nosnosti buňky 

a nejvyššího 
počtu buněk ve 

sloupci 

219 
Nepořádek 

před regály 

Nepořádek 

před regály, 

pád 

pracovníka, 

pohmoţděniny 

zlomeniny 

2 3 6 36 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Dodrţovat 

vypracovaný 

místní řád 

skladu 

Palety 

224 
Nezaručená 

kvalita palet 

Nestabilita 

stohu, 

zasypání osob, 

těţké poranění 

2 7 2 28 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Pouţívat 

pouze 

kvalitních 

palet 

s označením 

výrobce, typu 
palety a 

nosnosti palety 

Ruční 

paletový 

vozík 231 
Nevyhrazen

é místo 

Zakopnutí a 

poranění 

pádem o 

odstavený 

vozík 

3 3 6 54 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Vyhradit pod 

schody místo 

pro 

odstavování 

vozíku 

232 

Neinformov

anost 

obsluhy 

Poničení 

vozíku, 

zranění pádem 

břemen 

2 3 2 12 

Riziko 

moţno 

přijmout 

Označit vozík 

maximální 

nosností 

vozíku 

 



 

Hodnocení rizik – 300 obrábění kovů 1 

Nebezpečný 

činitel 
Poř. č. Nebezpečí 

Moţný 

následek 
P N E MR 

Slovní 

vyjádření 

míry rizika 

Navrhovaná 

opatření 

Kovoobrábě

cí stroje – 

pila na kov 

304 
Nevhodné 

umístění stroje 

Sraţení 

obsluhy, těţké 

poranění 

6 7 3 126 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 

činnosti 

Nové 

rozmístění 

strojů 

Kovoobrábě

cí stroje – 

soustruh 

306 

Nevhodná 

podlaha 

pracoviště 

Uklouznutí, 

podvrtnutí, 

propíchnutí, 

pořezání 

nohou obsluhy 

2 3 10 60 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Upravit 

podlahu 

pracoviště dle 

poţadavků 

Čistící 

prostředky 
308 

Omamné 

výpary 

Vdechování 

výparů, 

zvýšená 

nepozornost, 
únava 

2 7 3 42 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 
pozornost 

Umístit na 

pracoviště 

nádoby 

s uzavíratelný
mi víky 

 



 

Hodnocení rizik – 400 obrábění kovů 2 

Nebezpečný 

činitel 
Poř. č. Nebezpečí 

Moţný 

následek 
P N E MR 

Slovní 

vyjádření 

míry rizika 

Navrhovaná 

opatření 

Kovoobrábě

cí stroje – 

sloupová 

vrtačka, 

bruska 

402 
Nevhodné 

umístění stroje 

Sraţení 

obsluhy, těţké 

poranění 

6 7 3 126 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 

činnosti 

Nové 

rozmístění 

strojů 

Čistící 

prostředky 
408 

Omamné 

výpary 

Vdechování 

výparů, 

zvýšená 

nepozornost, 

únava 

2 7 3 42 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Umístit na 

pracoviště 

nádoby 

s uzavíratelný

mi víky 

 



 

Hodnocení rizik – 500 sklad hutního materiálu 

Nebezpečný 

činitel 
Poř. č. Nebezpečí 

Moţný 

následek 
P N E MR 

Slovní 

vyjádření 

míry rizika 

Navrhovaná 

opatření 

Sklady a 

skladování 
503 

Nesprávná 

manipulace s 

materiálem 

Poškození 

páteře, 

poranění 

kloubů 

3 7 6 126 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 

činnosti 

Dodrţovat 

vypracovaný 

místní řád 

skladu 

s pokyny pro 

bezpečnou 

manipulaci 

505 

511 

Pohyb 

nepovolaných 

osob 

Zranění 

nepovolaných 

osob 

2 3 2 12 

Riziko 

moţno 

přijmout 

Umístit 

tabulku se 

zákazem 

vstupu 
nepovolaným 

osobám 

Regály 

514 

Přetěţování 

regálu 

nedostatečná 

informovanost 

Zřícení regálu, 

zranění osob 
3 7 2 42 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Označení 

štítky 

s uvedením 

největší 

nosnosti buňky 

a nejvyššího 

počtu buněk ve 

sloupci 

517 

Nepořádek 

v uličkách 

mezi regály 

Zakopnutí, pád 

pracovníka, 

pohmoţděniny

, zlomeniny 

3 3 3 27 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Dodrţovat 

vypracovaný 

místní řád 

skladu 

 



 

Hodnocení rizik – 600 celá dílna 

Nebezpečný 

činitel 
Poř. č. Nebezpečí 

Moţný 

následek 
P N E MR 

Slovní 

vyjádření 

míry rizika 

Navrhovaná 

opatření 

Dopravní 

komunikace 
603 

Nevyznačení 

komunikace 

Zlomení 

končetin, 

naraţení, 

pohmoţděniny 

6 3 6 108 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 

činnosti 

Vyznačit 

komunikaci 

604 

605 

606 

Podlahy 

609 
Kluzká 

podlaha 

Zlomení 

končetin, 

naraţení, 

pohmoţděniny 

6 3 3 54 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Po dobu 

nezbytně 

nutnou 

označovat 

kluzkou 

podlahu 

Ţebříky 
615 

Nespolehlivost 
ţebříku 

Pád 

pracovníka, 

pohmoţdění, 

naraţení, 
zlomení 

různých částí 

těla 

6 7 3 126 

Riziko, 

potřeba 
nápravné 

činnosti 

Vyvěšení a 

dodrţování 

vypracovaných 
pokynů pro 

práci s ţebříky 
616 

618 

Ztráta 

rovnováhy na 

ţebříku 

Pád 

pracovníka, 

pohmoţdění, 

naraţení, 

zlomení 

různých částí 

těla 

6 7 3 126 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 

činnosti 

Vyvěšení a 

dodrţování 

vypracovaných 

pokynů pro 

práci s ţebříky 

Bezpečnostní 

značení 622 
Zúţené místo, 

sníţený profil 

Zakopnutí, 

přehlédnutí, 

pohmoţdění, 

naraţení 

2 3 6 36 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Označit 

zúţené místa a 

sníţené profily 

černoţlutým 
šrafováním 

623 

 



Příloha 4 – Místní řád skladu 
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1 Úvod 

 Ve smyslu čl. 4 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování je vypracován tento předpis, kterým stanovuji zabezpečování úkolů 
souvisejících s příjmem, skladováním, expedicí, přepravou zboţí a pouţíváním pojízdných 

zařízení. Nedílnou součástí plnění těchto úkolů je zajišťování zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, poţární ochrany a hygieny. 

2 Všeobecná ustanovení 

2.1 Vnější označení 

U vstupních prostor do skladu musí být na dobře viditelném místě označení nápisem a 

bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz kouření“. 

2.2 Odpovědnost 

Osoba odpovědná za provoz skladu, kontroly a údrţbu, včetně manipulačních zařízení, je 

vedoucí skladu. 

Vstup do skladu je umoţněn pouze pověřeným osobám, které absolvovaly příslušná školení a 

byly seznámeny se všemi předpisy v oblasti bezpečnosti hygieny práce, včetně tohoto 

místního provozního řádu skladu a poţární ochrany. 

3 Komunikace 

Skladové prostory a veškeré spojovací komunikace musí být udrţovány v čistém stavu; 

spojovací komunikace, které slouţí současně jako únikové cesty musí být stále přístupné 

(volné) a nesmí být pouţívány ke skladování 

3.1 Uličky pro pěší 

Šířka uličky musí být 750 mm, aby vyhovovala obousměrnému provozu bez přenášení 

břemen. 

3.2 Manipulační uličky pro pojíždění vozíků s břemenem 

Manipulační uličky pro pojíţdění ručních paletových vozíků musí být vyznačeny v celém 

objektu skladu. Šířka uličky musí být minimálně 1600 mm. Ve skladě se pouţívají evropské 

palety prosté 1200 mm x 800 mm. 

3.3 Podhledy a hrany 

Sníţené podhledy, hrany nakládacích ramp, a zúţené profily musí být označeny 

bezpečnostním černoţlutým šrafováním, šířka pruhu 100 mm, výška pruhu 150 mm, sklon 

pruhu 45°, směr zleva doprava. 

3.4 Osvětlení komunikací a skladových prostor 

Osvětlení musí být udrţováno v řádném stavu, provozuschopné s namontovanými kryty. 

Čištění osvětlovacích těles se provádí jedenkrát za 2 roky. Zaměstnanci údrţby zajišťují 

demontáţ a montáţ krytů - vlastní čištění mohou provést pracovníci skladů. Čištění oken 

popř. světlíků se provádí jednou za 2 roky. 



3.5 Údržba komunikací 

Úklid komunikací, včetně všech skladových prostor, musí být prováděn pravidelně 1x týdně.  

4 Manipulace s břemeny 

4.1 Ruční manipulace 

 je zakázáno přemísťovat zboţí házením. Těţká břemena smějí skládat, nakládat 

nebo přemísťovat pracovníci fyzicky zdatní, 

 při ručním nakládání, vykládání a přenášení zboţí je třeba si počínat opatrně tak, 

aby nebyl nikdo ohroţen, 

 při zdvihání předmětů musí pracovník dbát toho, aby se nemohly nesené 

předměty vysmeknout z ruky, zranit nohy, přirazit nebo přiskřípnout prsty. Příliš 

rychlé nebo ukvapené zvedání břemen nebo nesprávný postoj při zvedání se 

sehnutými zády bývá příčinou mnoha pracovních úrazů. Pracovník nesmí 

přeceňovat své síly a zvedat břemena, na něţ svými silami nestačí, 

 při manipulaci s obaly nebo zboţím s ostrými hranami nebo rohy, se musí 

pouţívat rukavice, 

 je zakázáno přenášet bedny, nebo zboţí jinak balené, za vázací ocelové dráty 

nebo pásy, 

 zboţí nutno vybalovat na místech s malým provozem. Prázdné obaly musí být 

ukládány na vyhrazeném místě, aby nebyla ohroţena bezpečnost osob a 

plynulost provozu, 

 při zakládání materiálu (zboţí) do regálu musí být dodrţena stanovená nosnost 

jednotlivých buněk s ohledem na celkovou nosnost regálu, 

 při manipulaci s materiálem musí být pouţívány stanovené OOPP (pracovní 

rukavice, ochranné brýle, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv atd.), 

 dodržovat zákaz kouření. 

4.2 Pracovní postupy při zvedání břemen 

Nikdy se nezvedají těţší předměty s propnutými koleny nataţených dolních končetin a 

ohnutou páteří! 

Při zvedání břemene ze země se k němu neshýbá. Zdvihání se provádí pomalu a plynule 

z podřepu a s napřímenými zády (se zafixovanou = zabezpečenou neboli napřímenou páteří). 

Pozor! Páteři nesvědčí prudké, švihové či silové pohyby. 

Zvedání lehkých předmětů: 

 zvedání se provádí z kleku. Páteř se nesmí ohýbat, musí se drţet zafixovaná ve 

vzpřímené poloze. Jedním kolenem se klekne co nejblíţe k předmětu a uchopí se 

rukou na stejné straně kde se klečí. Druhým předloktím je moţno si pomoci při 

vstávání. 

 pokud je předmět malý a lehký, je moţno pouţít postup, ţe se zafixovanou páteří 

osoba předklání a pro udrţení rovnováhy se jedna noha vyrovná a zanoţí. Druhá noha, 

na které se stojí, se můţe mírně pokrčit, aby se osoba dostala co nejblíţe ke 

zvedanému předmětu. Nazpět se jemně švihne zanoţenou končetinou. 



Zvedání těžších předmětů: 

 Zvedání pomocí kolena se provádí z obkročného kleku. Páteř se nesmí ohýbat, musí 

se drţet zafixovaná ve vzpřímené poloze. Břemeno se posune na neklečící koleno. Dál 

se vyuţije síly nohou, případně lehkého podepření o koleno, aby se mohla osoba 

vzpřímit. Břemeno se přiblíţí co nejvíce k trupu, těsně u sebe. 

 Zvedání těžších předmětů obkročmo se provádí postavením se obkročmo ke 

břemenu a ve dřepu se uchopí mezi nohama předmět. Záda s musí udrţovat vzpřímená 

(zafixovaná páteř). Při postavování se vyuţije síla nohou ke vzpřímení. Předmět se 

přitlačí k sobě. 

 Diagonální zvedání na rameno. Klekne se na jedno koleno tak, aby zvedaný předmět 

byl před osobou. K předmětu se přiblíţit se vzpřímenou zabezpečenou páteří. Předmět 

se uchopí oběma rukama a s pomocí práce zádového svalstva se rukou přemístí na 

neklečící koleno. Z této pozice se předmět zvedne aţ na opačné rameno. Pak se osoba 

vzpřímí za pomoci svalů nohou. 

Zvedání dlouhých a těžkých předmětů 

 dlouhé a těţké předměty se zvedají z pokleku a z minimální vzdálenosti od předmětu. 

Předmět se naloţí na ramena a zvedá se za pomoci svalstva na nohou, přičemţ páteř 

zůstává napřímená, 

 přední konec přenášeného břemene musí směřovat vzhůru a být výše neţ je hlava, aby 

nedošlo ke zranění jiné osoby, 

 při změně směru chůze, se zatáčí opatrně, aby nedošlo k zasaţení osob, 

 přenáší-li skupina osob dlouhé břemeno, musí být zaměstnanci seřazeni za sebou 

podle velikosti, aby nejvyšší osoby nebyly přetíţeny. 

4.3 Manipulace pomocí paletového vozíku 

 všichni pracovníci jsou povinni při manipulaci s vozíky postupovat tak, aby 

nedocházelo k poškozování palet popř. loţeného materiálu (zboţí), či jejich 

nadměrnému opotřebení, 

 celková hmotnost palety nesmí být větší neţ jmenovitá nosnost nízkozdviţného 

paletizačního vozíku, 

 výška převáţeného materiálu nepřesáhne 2000 mm, 

 obsluha musí dbát na správné umístění nákladu na vozíku vzhledem k jeho těţišti, 

 při spouštění břemene s paletou je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 

k přimáčknutí nohy mezi paletu a podlahu, 

 vozík se musí ze svahu brzdit taţením a do svahu se táhne, 

 vozík se musí parkovat na vyhrazeném místě, 

 při manipulaci s paletovým vozíkem se musí dodrţovat místní bezpečnostní pokyny 

pro provoz paletového vozíku. 

5 Skladování materiálu 

 při stohování je zakázáno zajišťovat stabilitu stohu podpíráním, vzájemným opíráním 

nebo opíráním o konstrukce, 



 palety je nutno skladovat na vyhrazeném krytém místě a zajistit je proti poškození, 

znehodnocení popř. odcizení, 

 opotřebené nebo poškozené palety musí být vyřazeny k opravě, 

 veškeré pouţívané regály ve skladech musí být stabilní a jejich nosnost musí být 

prokázána. K dispozici musí být průvodní dokumentace výrobce k jednotlivým typům 

regálů a doklad o jejich montáţi, 

 prostor před regály a uličky mezi regály nesmí být zuţovány a zarovnávány 

ukládaným materiálem 

 nosnost regálů musí být dodrţována, regály nesmí být za ţádných okolností 

přetěţovány, 

 nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být vyznačena na viditelném místě 

trvanlivě a čitelně, 

 je zakázáno lézt na regály, vstupovat do nich apod. 

 poškozené regály musí být vyřazeny z provozu a musí být zřetelně označeny, 

 ruční obsluha regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděna z bezpečných zařízení 

(např. ţebříky, schůdky), 

 regály musí být bezpečně obsluhovány, udrţovány a opravovány, 

 kontroly regálů musí být písemně zaznamenány v protokolu o provedení kontroly. 

6 Organizace kontrol a školení zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou v průběhu směny náhodně kontrolováni vedoucími pracovníky skladu, zda 

dodrţují jednotlivá ustanovení tohoto řádu. 

Ve stanovených termínech jsou zaměstnanci pravidelně školeni: 

 vedoucí zaměstnanci musí absolvovat školení a přezkoušení z předpisů BOZP a PO 

jedenkrát za 3 roky. O školení a ověření znalostí musí být pořízen písemný záznam,  

 zaměstnanci absolvují vstupní školení BOZP a PO při nástupu do zaměstnání a školení 

na pracovišti, které provede osoba odpovědná za provoz skladů. O školení a ověření 

znalostí musí být pořízen písemný záznam. Součástí školení BOZP je seznámení s 

tímto řádem, 

 zaměstnanci absolvují periodické školení bezpečnosti práce jedenkrát ročně, v oblasti 

poţární ochrany jedenkrát za dva roky. O školení a ověření znalostí musí být pořízen 

písemný záznam. Součástí školení BOZP je seznámení s tímto řádem. 

7 Závěrečná ustanovení 

 tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Musí být k dispozici 

pro kaţdý sklad, 

 předpis je součástí evidovaných písemností, které musí být předávány při kaţdé změně 

vedoucího, 

 první seznámení s tímto dokumentem provedou příslušní vedoucí do 14 pracovních 

dnů po vydání tohoto předpisu. 



8 Schématický půdorysný plán skladů 

 

Pozn. Místní řád skladu platí pro vyznačené prostory 

9 Protokol pro kontroly regálů 

Ev. 

č. 

Datum 

kontroly 

Stav regálu 

(označení: 

v pořádku , 

nevyhovující ) Hodnocení 

(vyhovuje, 

nevyhovuje) 

Kontrolu provedl: 

T
u

h
o

st
 s

p
o

jů
 

S
ta

b
il

it
a 

S
v

is
lo

st
 a

 

v
o

d
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tě
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v
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í 

O
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ač
en

í 

Jméno Příjmení Podpis 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



Seznámení s místním provozním řádem skladu 

 

Provedeno dne: 

Jméno Příjmení Dne Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Svým podpisem stvrzuji, ţe jsem byl(a) seznámen(a) s místním provozním řádem skladu 

společnosti. 

Seznámení provedl a znalosti ověřil:     podpis: 



Příloha 5 

 

Bezpečnostní pokyny pro práci na žebříku 

Před použitím: 

 provádět vždy kontrolu technického stavu žebříku 

 označit a vyřadit poškozený nebo vadný žebřík z používání 
 žebřík ustavit pouze na pevný, rovný a dostatečně velký 

podklad 
 vyloučit provoz v místě ustavení žebříku a v případě 

možného ohrožení opatřit místo bezpečnostními značkami, 
nebo službou 

Omezení při práci na žebříku: 

 vystupovat nejvýše 0,8 m od horního konce opěrného 
žebříku a 0,5 m od horního konce dvojitého žebříku 

 na žebříku provádět pouze krátkodobé a nenáročné 
práce 

 pracovat s břemeny o hmotnosti do 15 kg 
 sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1 
 přístup u paty žebříku musí být volný prostor 0,6 m 
 horní konec musí přesahovat výstupní plošinu minimálně o 

1,1 m 

 používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky 
 používat vhodné výstroje pro upevnění nářadí nebo uložení 

drobného materiálu 
 při práci, kdy jsou chodidla ve výšce 5 m nad okolním 

terénem, musí být osoba zajištěna prostředky proti pádu 

Je zakázáno: 

 používání ruční pneumatické nářadí 
 vystupování, sestupování provádění práce zády k žebříku 
 shazovat předměty, materiál ze žebříku 
 používat žebříku jako podpěrného nebo nosného prvku 

 pracovat na žebříku více jak jedné osobě 
 


