
 

Příloha č.1 –  Osnova dotazů pro zaměstnance ohledně rizik v laboratořích [16] 

 

Předběžné hodnocení rizik  
1. pracovní činnost   

 

Zkoumání vlastností hořlavých materiálů. Pevné-dřevo, kapalné- n-Heptan, technický líh, 

plynné-propan-butan 

 

2. nebezpečí   

 

Nedostatek kyslíku, popálení, přítomnost oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, zakopnutí, úraz 

elektrickým proudem, nabodnuti 

 

3. bezpečnostní opatření   

 

Rukavice proti teplu (termoizolační), hasicí přístroj práškový, přídavné větrání zvenku 

 

Sprinkler – ten má spíše funkci pro ukázání funkčnosti při hodinách,dnech otevřených dveří a 

podobně 

 

 

4. ohrožený personál (zaměstnanci/ostatní)   

 

Učitelé, diplomanti, doktoranti, pozorovatelé 

 

5. pravděpodobnost škody 

 

Poškození termočlánků, vah, optické hustoty, praskání skla 

   

Pracovní činost 
 

1. úkoly, které mají být provedeny: jejich trvání a frekvence   

 

Zkoušky pro kvalifikační práce, doposud nízká frekvence zkoušek. 

 

2. výcvik/školení, které personál k provedení úkolů absolvoval   

 

Seznámení s riziky. 

1x za dva roky školení vedoucích zaměstnanců ing. Petrem Helánem – preventista BOZP pro 

práci v laboratořích. Školení se týký 1.pomoci, požární ochrany, práce se stlačeným 

kyslíkem… 

 

3. psané pokyny/směrnice pro provádění úkolů  

 

Podle pracovních postupů 

 

 

4. výrobní/uživatelské instrukce/návody pro užití/údržbu zařízení a nástrojů   

 

Ke každému přístroji jsou uloženy návody na použití. 



 

5. obsah a doporučení z bezpečnostních listů týkajících se chemických látek nebo  

přípravků   

 

Ke každé nebezpečné látce v laboratoři mají vedoucí laboratoře bezpečnostní listy, 

 

6. údaje o nehodovosti, úrazech, haváriích, poruchách  aj., spojených s prováděnou  

činností, zařízením nebo látkou, získanými z informačních zdrojů uvnitř i vně 

organizace   

 

Objekt C byl kolaudován v srpnu 2007 a od té doby nedošlo k žádnému úrazu. 

 

Pro identifikování nebezpečí je užitečné kategorizovat nebezpečí do skupin, 

např.:  
1. mechanická   

 

2. elektrická  - uvnitř požárně technické komory je nízké napětí, ve zbylé části laboratoře je 

napětí 220 V. 

 

3. radiační   

 

4. chemická  - manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

 

5. oheň a exploze – v laboratoři se zkouší hořlavé vlastnosti materiálu, tudíž může nastat 

riziko ohně nebo expolze  

 

Příklady nebezpečí, které se vztahují na určité pracovní činnosti a situace, 

např.  
a) pracovní zařízení 

• volný pohyb  částí nebo materiálu (padajících, válejících se, klouzajících,  

překlapujících, odlétávajících, houpajících se, bortících se), které mohou zasáhnout  

člověka   

 

V laboratoři se tohle nebezpečí nevyskytuje. 

 

• pořezání, úder, odření, pohmoždění 

Může nastat u nezakrytých ostrých částí.  

 

b) pracovní zvyklosti a uspořádání pracoviště 

• nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, špice, drsné povrchy, kluzké povrchy,  

vyčnívající části)   

 

Laboratoř je spíše malých rozměrů, proto je zde pravděpodobnost odření o ostré hrany nebo 

vyčnívající části. 

 

• zakopnutí a uklouznutí (vlhké a kluzké povrchy)   

 

Vlhké povrchy se nacházejí pouze v požárně technické komoře. 

Zakopnutí hrozí při vstupu nebo výstupu z požárně technické komory. 

 

 



 

c) používání elektřiny 

• hlavní vypínače strojů   

 

• elektrická instalace   

 

• elektrická zařízení, ovladače, izolace   

 

• přenosná elektrická zařízení   

 

• elektrická energie, která může způsobit požár nebo výbuch   

 

V laboratoři hrozí úraz elektrickým proudem při požívání poškozených přístrojů. Proto je 

nutné provádět pravidelné revize. Zatím se žádný takový úraz nestal 

 

d) expozice látkami ohrožujícími zdraví 

 

Jelikož se v laboratoři pracuj s nebezpečnými látkami je zde možnost, že dojde k ohrožení 

člověka.  

 

e) expozice fyzikálními faktory 

• horké látky a prostředí   

 

V požárně technické komoře se pracuje s ohněm a hořlavými látkami, takže může dojít 

k popálení. Pro minimalizaci tohoto nebezpečí je zakázáno vstupovat do komory 

bezprostředně po požáru, ale až poté co je zjištěno nezávažné prostředí 

 

f) faktory prostředí a pracovních klimatických poměrů 

 

• znečištění, nepořádek  

Znečištění vzniká především v požárně technické komoře a to saze od ohně. Je nutné komoru 

pravidelně čistit. 



 

 

Příloha č.2 – Pravidla o BOZ a ochraně životního prostředí při práci s chemickými 

látkami a přípravky 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla o BOZ a ochraně životního prostředí při 

práci s chemickými látkami a přípravky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011 



 

 

1. Identifikace pracoviště 
 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Lumírova 13 

Ostrava -Výškovice, 700 30 

 

Jedná se o pracoviště laboratoře, kde se NChLaP používá ke kalibraci přístroje. NCHL a P 

jsou používány v obsahu od 0,5% do 5%. 

2. Výčet nebezpečných vlastností 
 

Obchodní název:  Kalibrační plynová směs Gas Campione 

Č.MSDS:   GC2.2_64 

Látka/ Přípravek: Přípravek 

Klasifikace ES:  Repr. Kat. 1; 

R61 - Může poškodit plod v těle matky 

R 23 - Toxický při vdechování 

R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 

expozici vdechováním 

 

Název:   Oxid uhelnatý 

Obsah:  0,5 – 5% 

Č. CAS:  630-08-0 

Č. ES:   211-128-3 

Klasifikace:  F+ 

   R12 Extrémně hořlavý 

   Repr. Kat. 1 

   T: R23-48/23 

Výstražný symbol:   

    

 

 



 

3. Základní zásady bezpečné manipulace a skladování 

a. Skladování 

Nádobu přechovávejte při teplotě nižší než 50°C na dobře větraném místě. Požadavky na 

odvětrání musí být určeny podle druhu činnosti, například: 

 Nádoby s vysoce toxickými plyny skladovat na otevřeném prostranství. Kde to není 

možné, zajistit nucenou ventilaci s nejméně 10ti násobnou výměnou vzduchu za 

hodinu 

 Plnění a zacházení s nádobami s vysoce toxickým plynem zpravidla vyžaduje 

dodatečná (přídavná) lokální opatření jako je například digestoř, nebo sklad toxických 

plynů. 

Specifikaci a návrh ventilačních systémů musí provádět oprávněná osoba, která vezme 

v úvahu toxické a fyzikálně-chemické vlastnosti plynu, potenciální rizika a možné důsledky 

uniku plynu. 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle jsou povinny podle zákona 

356/2003 Sb.,skladovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako 

vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné a zabezpečené proti vloupání a vstupu 

nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení 

uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do 

životního prostředí a ohrožení zdraví lidu. Musí se také vést evidence pro každou chemickou 

látku. Záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno 

osoby (název nebo firmu), které byla chemická látka nebo chemický přípravek vydány. 

Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob 

nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku. 

b. Manipulace 

 

Je nutné zabránit expozici a před použitím si obstarat speciální instrukce. Ventil se musí 

otevírat pomalu, aby nedošlo k tlakovému rázu a také se musí zabránit zpětnému nasátí vody 

do obalu. Při manipulaci s výrobkem je zakázáno kouřit! 

Podle zákona 356/2003 sb., §44 je při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí. Musí se také řídit 

výstražnými symboly a větami R a S. 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 



 

klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými 

látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou 

podle §44b odst. 1, 2 nebo 7, zákona 356/2003 Sb. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s 

těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého 

fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí 

nejméně jedenkrát za rok a musí být pořízen písemný záznam, který se uchovává po dobu 3 

let. Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s 

nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky musí být prokazatelně seznámeny s 

nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, 

zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první 

předlékařské pomoci. 

 

4. Příznaky akutní a chronické otravy popř. ohrožení 
zdraví zaměstnanců: 

Oxid uhelnatý (CO) se chemicky váže na červené krevní barvivo hemoglobin asi 220 krát 

lépe, než kyslík. Stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost 

krve vázat a přenášet kyslík.  

a. Symptomy: 

 lehké rozjaření nebo naopak otupělost, ospalost, nepřesná koordinace pohybů 

 větší pocit sebejistoty 

 zrychlení srdečního tepu, zrychlené dýchání 

 pocit nepohodlí 

 bolesti hlavy, bušení ve spáncích 

 příležitostně nevolnost a zvracení 

 hyperventilace, bezvědomí a šokový stav 

 při navázání více jak 60% hemoglobinu smrt 

b. První pomoc při intoxikaci  

 vynesení postiženého na čerstvý vzduch 

 podání čistého kyslíku kyslíkovou maskou z kyslíkové bomby 

 nechat pacienta dýchat čistý kyslík pod zvýšeným tlakem v přetlakové komoře 

 podáním bikarbonátu 

 



 

5. Postup při nehodě 

a. Náhodný únik 

Je potřeba vyklidit prostor a zajistit patřičné větrání. Při vstupu do prostoru je nutné používat 

samostatný dýchací přístroj pokaždé, pokud není atmosféra prokazatelně bezpečná. Pokud je 

to možné, pokuste se zastavit únik. 

b. Hasební zásah 

Jde o látku nehořlavou, ale při vystavení působení ohně může dojít k roztržení nebo výbuchu 

obalů. Při hoření nebyly zjištěny žádné toxičtější produkty, než je vlastní výrobek. Pro 

hasební zásah lze použít všechna známá hasiva. 



 

 

Příloha 3 Provozní řád 

Provozní řád 

 Do laboratoře mají přístup jen osoby povolané. Studenti mají do laboratoří katedry 

přístup jen v rámci výuky, při zpracování semestrálních projektů, bakalářských a 

diplomních pracích a při vědecko-výzkumné činnosti pouze za osobní účasti 

vedoucího laboratoří. 

 Před zahájením práce v laboratoři je povinné absolvovat školení a potvrdit ho 

podpisem. 

 Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je každý povinen 

chránit zdraví lidí a životní prostředí, a  řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, 

standardními větami označujícími specifickou rizikovost  a standardními pokyny pro 

bezpečné zacházení podle zvláštních předpisů. 

 Student je vždy povinen řídit se pokyny příslušného vedoucího pracoviště. Svévolná 

činnost se zařízeními je zakázána. 

 Laboratorní zkoušku může student začít až poté, co je podrobně seznámen s 

pracovním postupem zkoušky a hrozícími riziky. 

 V laboratoři je nutné používat osobní ochranné pomůcky a ochranné oděvy. 

 V laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. 

 Před zahájením zkoušky se provede kontrola stavu zařízení a ochranných pomůcek. 

 Každá chemická látka musí být řádně označena. 

 Povinností každého, kdo v laboratoři pracuje, je udržovat pořádek. 

 S nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je potřeba zacházet velice opatrně. 

 Při provádění zkoušky zapaluje oheň příslušný vedoucí pracoviště. Student může oheň 

zapálit pouze na výslovnou žádost vedoucího laboratoře. 

 V případě nebezpečí vypněte přívod elektrického proudu. 

 Odpady a zbytky po laboratorní zkoušce jsou ukládány do označených nádob. 

 Každá nehoda nebo úraz se okamžitě hlásí vedoucímu laboratoře nebo vyučujícímu a 

provede se první pomoc, popřípadě likvidace nebezpečné látky. 



 

 Udržujte základní hygienické zásady a před odchodem z laboratoře si umyjte ruce. 

 V laboratoři se smí zároveň zdržovat maximálně 6 osob. 

 Upozornit ihned na zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 -  Vyhodnocení rizik při manipulaci s tlakovými lahvemi 

Druh 

činnosti 

 

Zdroj 

rizika 

 

Identifikace 

nebezpečí 

 

Vyhodnocení 

závažnosti rizika 

 

Bezpečnostní opatření 

 

P N H R 

M
an

ip
u
la

ce
 s

 t
la

k
o
v
o
u
 l

ah
v
í 

T
la

k
o
v
á 

lá
h
ev

 

poranění při 

ruční 

manipulaci 

1 1 1 1 
OOPP, dodržování 

bezpečnostních zásad 

pád lahví a 

jejich 

deformace 

2 3 2 12 zajistit láhve proti pádu 

přimáčknutí 

nebo 

pohmoždění 

končetiny 

1 1 1 1 
OOPP, dodržování 

bezpečnostních zásad 

vdechnutí 

nebo požití 

nebezpečné 

látky 

2 3 2 12 
OOPP, opatrná manipulace 

s nebezpečnými látkami 

vznik 

omrzlin 
2 3 2 12 

výbuch láhve 1 5 4 20 

láhve neskladovat v prostředí, 

kde se můžou zahřát nad teplotu 

uvedenou výrobcem a zajistit 

láhve proti pádu 

 

 


