
 

Příloha č. 1 -  Minimální délky zakrytí 

 Stanovení minimální požadované vzdálenosti od osy bubnu k okraji ochranného krytu 

pro zamezení přístupu k nebezpečnému místu pásového dopravníku je dáno délkou paže 800 

mm plus bezpečnostní rezervou 50 mm pro vtaženou ruku. 

 Vzdálenost C1 nebo C2 nebezpečného sbíhavého místa od osy závisí na průměru 

bubnu a hodnotě h, která odpovídá tloušťce ohrožené části těla. Výpočet musí být založen 

pouze na tloušťce buď prstu (h = 20 mm), nebo pěsti (h = 70 mm). Zkrácení délky paže 

sevřením pěsti lze uvažovat 80 mm. Je tedy zřejmé, že pro průměry bubnů větší než 500 mm 

musí být zvolena pěst před prsty. 

 Mezní hodnoty sloupce e minimálně uvádějí absolutní minimální rozměry.  

 



 

Bezpečná vzdálenost potřebná pro zamezení přístupu k nebezpečným místům při 

dosahu přes ochranný kryt. 

 Vzdálenost od horního okraje ochranného krytu, rámu apod., která musí být dodržena, 

závisí na čtyřech činitelích: 

a: vzdálenost nebezpečného sbíhavého místa od podlahy 

b: výšce vodorovného okraje ochranného krytu 

c: vodorovné vzdálenosti okraje od nebezpečného sbíhavého místa 

G: dosahové vzdálenosti: 850 mm 

 

 



 

Příloha č. 2 - Zdroje rizik 
 

FYZIKÁLNÍ 
Mechanická stlačení 

rozdrcení 

střih 

vibrace 

úder 

pořezání nebo uříznutí 

navinutí 

vtažení nebo zachycení 

naražení 

bodnutí nebo propíchnutí 

tření nebo odření 

vymrštění (zařízení nebo materiálu) 

pády (osob nebo předmětů) 

uklouznutí, upadnutí, zakopnutí 

zasypání 
Tepelná 

popálení 

opaření 

podchlazení 

Elektrická dotykem "živých" a "neživých" částí 
tepelné záření nebo jiné jevy (el. obloukem, účinky zkratů, 
přetížení) 

statická elektřina 

úder blesku 

přepětí 

Záření 
neionizující 

ionizující 

elektromagnetické pole 

Hluk   

Prach fibrogenní účinek 

dráždivý účinek 

nespecifikovaný účinek 

Optické 
snížení viditelnosti 

přesvětlení 

únava zraku 

Jiné utonutí 

výbuch, požár 
 

 

 

 



 

CHEMICKÉ 
Karcinogeny   

Mutageny   

Expozice olovu   

Práce s azbestem   
Kapaliny 

poleptání (postříkání, potopení) 

plyny a páry (výbuch, požár) 

BIOLOGICKÉ 
Patogenní viry   

Patogenní bakterie   

Myotické houby   

Nebakteriální biolog. Antigeny   

PSYCHOLOGICKÉ 
Psychická zátěž stres 

mezilidské vztahy 

práce ve vynuceném tempu 

práce pod časovým tlakem 

noční směny 

Organizace práce  
 

 


