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Příloha č. 1 

Posuzování a vyhodnocení rizik v nemocnici Krnov – interní oddělní 

 

Vyhodnocení 
závažnosti rizika 

Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,  I.P.Pavlova 9 

Interní oddělení 

   riziko - pád osob na rovině,  
   uklouznutí, zakopnutí,  
 
* vysoké procento těžce nemocných,  
   starších, dlouhodobě nemocných a  
   dementních osob, alkoholiků, zcela  
   imobilních pacientů,  
* pohyb pacienta na zdravotnickém  
   pracovišti,  
* pád pacienta a jeho zachycení na  
   pokojích, vyšetřovnách, jídelnách  
   apod.  
* přenášení pacienta,  
* manipulace s pacientem,  
* polohování, překládání pacienta  

3 3 4 36 * zvýšená pozornost při pohybu mezi pacienty,  
* udržovat pořádek na všech pracovištích,  
* dodržování zásad správné manipulace,  
* kontrola terénu a pracovišť před manipulací s  
   pacientem  

   riziko - elektrické při používání  
   elektrických zařízení a zdravotnické  
   techniky  
 
   např.: amnuvak, EKG, odsávačka,  
   elektrokardiograf - Biocard,  
   kardiostimulátor, laringoskop, infúzní  
   pumpy, injekční dávkovače,  
   defibrilátor, odsávačky, polohovací  
   vany, zvedací zařízení, sonograf  
   monitory apod. zdravotnická technika,  
   varná konvice, mikrovlnná trouba,  
   opékač topinek, lednice apod. zařízení, 
* používání poškozených elektrických  
   zařízení,  
* čištění zařízení vodou bez vypnutí  
   přívodu el. proudu,  
* neopatrná manipulace,  
* nedodržení návodu od výrobce  

3 2 4 24 * dodržovat návody od výrobce,  
* kontroly před každým použitím,  
* při čištění dbát na to, aby se do motorů,  
   vypínačů apod. nedostala voda,  
* nepoužívat poškozená elektrická zařízení –  
   poškozená izolace přívodů, poškozené  
   vypínače, apod.,  
* kontroly odbornou firmou,  
 

   riziko - horká média, popálení a  
   opaření při podávání stravy  
 
* horké pokrmy (polévky, omáčky, čaj,  

3 2 4 24 * při manipulaci s nádobami používat chňapky  
   nebo utěrky proti popálení,  
* omezení přenášení nádob s horkými pokrmy,  
* při snímání pokliček a poklopů z nádob s  
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   káva aj. strava),  
* krmení pacientů a rozdělování stravy,  
* horká pára, horké povrchy,  
* neopatrnost nebo nehoda při krmení  
   pacientů,  
* pád nádoby, vylití z nádoby,  
* nepoužití OOPP  

   horkými tekutinami odvrátit obličej mimo  
   směr unikající páry,  
* nádoby s horkými pokrmy nepokládat na  
   okraje stolů  
* OOPP - používat chňapky apod., při krmení  
   gumové zástěry,  
 

   riziko - bodnutí, propíchnutí o běžné  
   lékařské nástroje - nůžky, pinzety,  
   jehly, infúzní sety, injekční jehly  
   (stříkačky) apod.,  
* neopatrnost,  
* špatný pracovní postup při odběru  
   krve nebo při aplikaci pacientům,  
* neklidný pacient  
 
 

3 2 4 24 * věnovat jednotlivým úkonům zvýšenou  
   pozornost a soustředěnost,  
* omezit přenášení jehel,  
* ukládání jehel do pevnostěnných nádob,  
 
 

   riziko - ionizující záření  
 
* pracoviště se zdravotnickou  
   diagnostickou a léčebnou technikou,  
   která je zdrojem záření,  
* doprovod pacientů na RDG vyšetření  
 

3 3 3 27 * používat pouze zdroje záření, které vyhovují  
   platným předpisům a jsou označeny  
   předepsaným způsobem,  
* používat pouze zdroje ionizujícího záření,  
   které vyhovují požadavkům na zdravotnické  
   prostředky,  
 

   riziko - biologické a mikrobiologické 
  
* manipulace a převoz zemřelých  
   pacientů  
 
 

3 3 4 36 * seznámení zaměstnanců s manipulací a etikou  
   při převozu,  
* dodržování hygienických zásad,  
* zásadně se nedotýkat těla zemřelého bez  
   použití OOPP,  
* i při odstraňování kanyl, obvazů apod. si  
   počínat velmi opatrně,  
* přivolat službu, která provádí transport  
   zemřelého,  
* používání vyhrazených tras k přepravě  
 
 
 

   riziko - biologické a mikrobiologické 
 
* viry a bakterie, biologický materiál –  
   moč, krev, stolice, sekrety, výpotky  
   apod. od hospitalizovaných pacientů, 
* poranění při zdravotnickém výkonu  
   (odběr biologického materiálu,  
   převazy ran, manipulace s katetry a  
   dreny),  
* ošetřování, denní styk s pacienty,  
   léčebné i neléčebné výkony,  
* plochy potřísněné biologickým  
   materiálem,  

3 3 5 45 * pozornost při práci,  
* znalost následků při poranění,  
* používání bezpečných transportních obalů,  
* preventivní lékařské prohlídky a očkování,  
* používání OOPP - rukavice  
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* hemodialýza  
   riziko - zanedbání ergonomických  
   zásad - manipulace s pacienty 
  
* vysoké procento zcela nebo částečně  
   imobilních pacientů na oddělení,  
* nezdravá poloha těla při manipulaci s  
   pacienty,  
* nezdravá poloha těla a nadměrné  
   přetížení a tím přetížení svalů, šlach,  
   páteře horních i dolních končetin,  
* váhová náročnost pacientů,  
* stabilní náročnost u práce (soustavná  
   manipulace),  
* námaha při koupání a ohýbání nad  
   vanami  
 
 

3 3 4 36 * proškolení zaměstnanců o správné manipulaci  
   s pacienty,  
* seznámení zaměstnanců s nebezpečím při  
   nesprávné manipulaci a zamezení poškození  
   páteře,  
* pokud je to možné používat technické  
   prostředky k manipulaci s pacientem  
   (zvedáky, polohovací vany apod.),  
* procvičování páteře,  
 

   riziko - neuropsychická zátěž,  
 
* neuropsychické účinky spojené s  
   duševním přetížení při péči o pacienta,  
* práce a styk s pacienty, ošetřování,  
   léčba - vysoké procento dementních a  
   zcela imobilních pacientů, léčba  
   alkoholiků, narkomanů,  
   onkologických pacientů, pacientů s  
   bércovými vředy apod.,  
* vysoká zodpovědnost za zdravotní  
   stav osob,  
* soustředění, spěch, soustavná práce a  
   styk s těžkými stavy pacientů,  
* nutnost soustavně zvýšené pozornosti,  
* ošetřování osob pod vlivem alkoholu a  
   drog (zvyšující se riziko),  
* náročnost komunikace s pacienty,  
* beznadějné stavy pacientů, neviditelný  
   efekt ošetřovatelské péče a léčby,  
* chroničtí pacienti - pacienti  
   s transplantacemi (ledvin), kteří jsou  
   opakovaně při zhoršení zdravotního  
   stavu hospitalizováni,  
* citová vazba k opakovaně  
   hospitalizovaným pacientům ( znalost  
   jejich životních osudů)  
* noční služby, nutnost častých  
   obchůzek po pokojích (nutná častá  
   kontrola pacientů), obsazení nočních  
   směn nižším počtem zaměstnanců  

3 3 4 36 * výchova zaměstnanců ke komunikaci a  
   zvládání konfliktních situací (semináře,  
   sebevzdělávání, pomaturitní studium),  
* znalost diagnóz a z nich vyplývající  
   předvídavost, předcházení agresivitě,  
* střídání činností případně střídání  
   zaměstnanců, nelze-li zajistit střídání činností,  
   přerušovat práci bezpečnostními přestávkami,  
* dodržování zákazu práce přesčas,  
* vhodné pracovní prostředí a personální vztahy  
   na pracovištích,  
* rekondiční pobyty,  
* ústavní psycholog,  
* preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců  
 
 

 
   riziko - napadení jinou osobou,  3 3 5 45 * výchova a terapie zaměstnanců,  
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* napadení hospitalizovaným pacientem, 
* okamžité psychické nekontrolovatelné  
   stavy pacientů, nechtěné ublížení  
   pohybem pacienta, nekoordinované   
   pohyby pacienta, agresivní pacient,  
* napadení příbuznými pacienta  
 
 
 
 

* trpělivost při jednání s pacienty,  
* trpělivost při jednání s rodinami,  
* předvídavost,  
* při ošetřování agresivních pacientů, pacientů  
   v deliriu apod. dbát zvýšené pozornosti,  
* při napadení zajistit možnost přivolání  
   pomoci, např. bezpečnostní služby  
   zdravotnického zařízení, policie,  
* dostupnost informací o potřebných   
   telefonních číslech, umístit na viditelném  
   místě  
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Příloha č. 2 

 

Posuzování a vyhodnocení rizika v nemocnici Krnov – stravovací provoz 

 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika 
Identifikace nebezpečí 

P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  příspěvková organizace,  I.P.Pavlova 9 

Stravovací  provoz Krnov 

  1.   Chladicí zařízení 

     
   riziko - studené látky a prostředí  
     
* podchlazení a omrzliny při delším 
   pobytu v chladném prostředí, při 
   styku nechráněné části těla s 
   chladivem  

3 2 4 24 * opatření umožňující, aby osoby pracující 
   nebo studenými povrchy v chlazených 
   místnostech měly kdykoliv možnost tuto 
   místnost opustit při splnění nejméně dvou 
   z dále uvedených 5 podmínek:  
   1. uzávěry dveří jsou ovladatelné zevnitř i 
   zvenčí,  
   2. v uzavíratelné chlazené místnosti je v 
   blízkosti dveří vhodné nářadí umožňující 
   jejich násilné otevření,  
   3. v chlazené místnosti je umístěn telefon 
   nebo spolehlivé signalizační zařízení 
   umožňující spojení s pracovním 
   stanovištěm stálé obsluhy,  
   4. v chlaz. místnosti je zřízen samostatný 
   trvale přístupný nouzový východ 
   uzavíratelný zevnitř,  
   5. chlazená místnost je opatřena zřetelně  
   označenou a snadno vyjímatelnou výplní 
   dveří nebo stěny do chodby umožňující 
   únik,  
* kontrola chlazené místnosti určeným  
   zaměstnancem (osobně se musí před 
   odchodem z pracoviště přesvědčit zda 
   není nikdo v chlazené místnosti),  
* u strojovny umístit pokyny pro obsluhu a 
   údržbu,  
* pravidelné kontroly činnosti poplašného  
   signalizačního zařízení  

    2.   Kuchyně  

   riziko - pád osoby na podlaze  3 3 4 36 * vhodná povrchová úprava podlah 
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* pád osoby po uklouznutí na mokré 
   a mastné podlaze,  
* podvrtnutí nohy, zakopnutí  

   (nekluzná),  
* používání pracovní obuvi s 
   protiskluzovou podrážkou,  
* včas odstraňovat zbytky jídel a odpadků 
   na podlaze, zejména na povrchu 
   komunikací,  
* včasné vytírání mastnot, úkapů na podlaze 
   do sucha, odmašťovacími prostředky,  
* udržování povrchu spojovacích, 
   obslužných a jiných komunikací v 
   bezpečném stavu,  
* zakrytí šachet, kanálů, prohlubní poklopy 
   nebo mřížkami a to bez výstupků v úrovni 
   okolní podlahy,  
* udržování překrytí, mříží a poklopů 
   prohlubní bez deformací  

   riziko - ostré části kuchyňského 
   nářadí  
 
* řezné a bodné rány ostřím a 
   ostrými hroty nářadí jako jsou 
   nože, sekáčky, nůžky na drůbež,   
   vidličky, špikovačky apod.  
 

3 2 4 24 * nepoužívat poškozená nářadí, nářadí s 
   uvolněnou násadou a rukojetí,  
* při dořezávání zbytků potravin (salám, 
   sýr) krájený zbytek přidržovat vidličkou,  
* používat nářadí s dostatečně dlouhými 
   držadly, s vhodně tvarovanými a suchými 
   rukojeťmi,  
* používání ostrého nářadí (tupé nástroje 
   vyžadují vyvinutí většího úsilí a snižují 
   přesnost,  
* dodržování zákazu zapichovat nože do 
   masa a stolu,  
* při bourání a vykosťování masa používat  
   vyztuženou řeznickou zástěru popř. i 
   speciální rukavic proti pořezání, nůž vést 
   směrem od těla,  
* při používání nožů si zajistit dostatečný 
   pracovní prostor,  
* práci s noži, sekáči, stojky na krájení 
   chleba apod. nástroji věnovat t zvýšenou 
   pozornost a soustředění,  
* omezení přenášení nástrojů a nářadí, 
   především nožů,  
* ukládání nářadí a pracovních pomůcek na 
   určená bezpečná místa, aby nedošlo k 
   jejich zakrytí zbožím nebo surovinami  

   riziko - úder o hranu kuchyňského   
   zařízení kuchyně,  
* zhmožděniny stehen, hýždí při 
   úderech o hrany stolů, a o části 
   kuchyňských strojů a zařízení  

3 2 4 24 * dodržování dostatečné šířky obslužných 
   průchodů mezi provozními zařízeními a 
   mezi těmito zařízeními a konstrukcemi 
   budov (min. 0,60 m, výjimečně 0,55 m, v 
   místě pro obsluhu stroje min. 1 m)  
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   riziko - opaření horkými pokrmy a 
   parou kuchyně,  
* opaření horkými pokrmy a parou, 
   popálení o horké povrchy  
* pád nádoby s pokrmem na 
   pracovníka, zranění končetin a 
   jiných částí těla  
 

3 3 5 45 * hrnce a nádoby s horkým obsahem 
   nenaplňovat až po okraj,  
* při manipulaci s nádobami obsahující 
   horké pokrmy používat ochranné chňaply 
   popř. utěrky proti popálení,  
* omezení přenášení horkých pokrmů a 
   nápojů,  
* při snímání pokliček a poklopů z nádob 
   obsahující vařící tekutiny, vodní páry,  
* horké pokrmy a pod. obličej odvrátit 
   mimo směr unikající páry,  
* při vkládání potravin do horkého tuku 
   používat koše, popř. jiné vhodné 
   pomůcky,  
* při používání elektrických smažičů 
   udržovat hladinu tuku a jeho teplotu ve 
   stanoveném rozmezí,  
* při rozehřívání tuku přikrýt nádobu 
   víkem,  
* nevypouštět vroucí olej ze smažiče nebo 
   smažící pánve ani nepřelévat vroucí olej 
   naběračkou,  
* větší hrnce a jiné nádoby přenášet dvěma  
   pracovnicemi (dodržovat hmotnostní limit 
   na jednu ženu cca 15 kg),  
* nádoby s pokrmy nepřenášet na sobě,  
* úchopové části nádob pevné a udržovat je 
   v čistotě (bez mastnot),  
* nádoby s horkými pokrmy nepokládat na 
   okraje stolů, sporáků, dvířek pečících 
   trub, do průchozích uliček apod.,  
* nepřetěžovat otevřená dvířka pečících 
   trub ani jiná kuchyňská zařízení,  
* používat vhodně nádoby na pečení, aby 
   při jejich vytahování nedocházelo k jejích 
   zaklínění v troubě  

   riziko – nepříznivé 
   mikroklimatické podmínky  
   kuchyně,  
* obtěžující účinky páry, 
   onemocnění dýchacích cest  

3 2 3 18 * umísťování zdrojů páry a pachů společně 
   do středu místností nebo u vnitřních zdí 
   tak, aby páry a pachy stoupaly ze zdrojů 
   vlivem své vyšší teploty tak, aby nebyly 
   usměrňovány nevhodně přes  
   dýchací zónu pracovníků;  
* zdroje pachů a páry neumísťovat u oken a  
   venkovních zdí;  
* správná instalace odsávacích zařízení, a 
   likvidace par a pachů pokud možno přímo 
   z místa vzniku  
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   riziko - ostré pracovní části strojů 
   a strojků kuchyně,  
* pořezání, rozdrcení prstů a rukou 
   při obsluze mlecích strojů, kráječů, 
   řezaček,  
* nerezové lopatky míchací pánve  

3 2 4 24 * používání ochranných zařízení 
   zabraňujících přístupu rukou na šnekový 
   podavač (úprava násypek, blokovaný 
   ochranný rám kolem násypky vypínající 
   el. proud při zvednutí, u starších a 
   menších řezaček bez podávacího rámu 
   musí pracovník používat tlačítka, 
   dřevěnou paličku a pod. pomůcku k 
   přitlačování masa, zeleniny a jiných hmot 
   do hrdla řezačky,  
* maso krájet na takové kousky, které 
   snadno vejdou do vkládacího otvoru 
   řezačky,  
* do kráječů cibule přitlačovat zbytky 
   krájeného materiálu pomocí dřevěného 
   válečku apod.,  
* obsluhou stroje pověřovat jen 
   proškoleného pracovníka,  
* dodržovat návod k používání příslušného 
   typu mlecích strojů, kráječů, řezaček  

   riziko - ostré pracovní části kutru a 
   pod. strojků kuchyně,  
* rozdrcení, pořezání prstů a rukou 
   při obsluze kutru a podobných 
   kuchyňských strojů a strojků  

3 2 4 24 * používání ochranných vík, které lze 
   zvednout jen jsou-li nože zastaveny a jsou 
   opatřeny vypínačem znemožňující 
   uvedení stroje do chodu, není-li víko 
   uzavřeno (sklopeno),  
* dodržování zákazu odklápění víka před 
   úplným zastavením nožů,  
* čistění diskového kola až po úplném 
   zastavení stroje a ustavení části stroje do 
   správné polohy (např. řezací soupravu 
   vyjímat pomocí háčku),  
* čistění a údržbu stroje provádět pouze za 
   klidu při zajištění proti spuštění chodu,  
* obsluhou stroje pověřovat jen 
   proškoleného pracovníka,  
* dodržovat návod k používání příslušného 
   typu kutru a pod. strojů a strojků  

   riziko - rotující části hnětače, 
   šlehače, míchače  apod. strojků 
   kuchyně,  
* zhmožděniny, tržné rány ruky,  
* namotání a zhmoždění prstů ruky 
   při nabírání šlehaného pokrmu za 
   chodu stroje,  
* zachycení a vtažení oděvu rotující 
   částí stroje hnětače, šlehače, 
   míchače apod.  

3 3 4 36 * používání stroje jen plní-li ochranná 
   zařízení (ochranné víko nebo mříž) svou 
   ochrannou funkci (blokování chodu při 
   zvednutí víka nebo mříže),  
* dodržování zákazu vyjímat připravované 
   těsto nebo jiné pokrm za chodu stroje,  
* zkoušky těsta a jiných surovin 
   připravovaných robotem provádět jen po 
   zastavení stroje,  
* obsluhou stroje pověřovat jen 
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   proškoleného pracovníka,  
* dodržovat návod k používání příslušného 
   typu hnětače, míchače, kuchyňského 
   robotu a pod. strojů a strojků  

   riziko - rotující části hnětače, 
   šlehače, míchače apod. strojků 
   kuchyně,  
* pořezání rukou, prstů při obsluze  
   nářezových apod. strojků  
 
 

3 3 4 36 * používání posouvacích, přítlačných 
   zařízení (držáků apod.) zejména při 
   dořezávání (zbytků a kusů kratších než 
   cca 12 cm) tak, aby ruce obsluhy nepřišly 
   do styku s nožem,  
* dodržování zákazu čistění a údržby strojů 
   za chodu,  
* nakrájené salámy, šunku, sýry apod. 
   odebírat vidličkou či kleštěmi,nikoliv 
   rukou,  
* před řezáním salámu, sýru apod. podle 
   potřeby osušit resp. očistit povrch 
   zpracovávaných potravin a surovin tak, 
   aby nebyl kluzký,  
* špičky salámu okrajovat ručně,  
* obsluhou stroje pověřovat jen 
   proškoleného pracovníka,  
* dodržovat návod k používání příslušného 
   typu nářezových pod. strojků  

   riziko - opaření parou nebo 
   horkým obsahem varného kotle  
     
* opaření parou nebo horkým 
   obsahem varného kotle 

3 3 5 45 * při zvedání víka kotle musí stát pracovník 
   tak, aby ruka ani obličej nebyly zasaženy 
   parou,  
* udržování kotle v bezpečném a řádném 
   technickém stavu, zejména,  
   - zajištění víka v libovolné poloze,  
   funkční koncový doraz,  
   - vyloučení samovolného sklopení kotle;  
   - zajištění těsnosti výpustných kohoutů,  
   - vyklápění kotlů provádět až po vypnutí 
   el. proudu  
   - pravidelné ověřování a udržování funkce 
   výstroje a zařízení varného kotle 
   (pojistného ventilu, parovodního 
   duplikátoru (vyvíječ páry), 
   manovakuometru, stavoznaku,  
   zkušebního kohoutu, signalizaci apod.)  
* ucpaný výpustný kohout pročisťovat 
   vhodnou pomůckou, aby nedošlo k 
   opaření,  
* obsluhou varného kotle pověřovat jen  
   proškoleného zaměstnance  

   riziko - pohyb částí strojů na mytí 
   a sušení nádobí  

3 2 4 24 * zajistitelnost zvedacích krytů a dvířek v 
   horní koncové poloze,  
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* přiražení prstů, zranění ruky částmi 
   strojů na mytí a sušení nádobí  
 
 

* funkční blokování zastavující pohyb 
   dopravníku není-li zajištěn včasný odběr 
   nádobí (u strojů s nepřetržitým chodem),  
* fungující prvky nouzového vypínání 
   stroje,  
* dodržovat návod k používání příslušného 
   typu strojů na mytí a sušení nádobí,  
* obsluhou strojů na mytí a sušení nádobí 
   pověřovat jen proškolené pracovníky  

   riziko - ostré hrany a části obalů  
 * pořezání při manipulačních 
    pracích s obaly, předměty s 
    ostrými hranami  

3 3 4 36 * používat rukavice při manipulaci s obaly a 
   předměty s ostrými hranami,  
* bedny a jiné předměty neuchopovat za 
   vázací dráty, pásky apod.,  
* ocelové pásky přeštipovat z boku bedny 
   (obalu) a přidržovat je na horní hraně tak, 
   aby se nemohly vymrštit,  
* zvýšená opatrnost při manipulaci s 
   poškozenými obaly  

   riziko - přetížení, naražení při  
   manipulačních pracích  
* přetížení svalů, šlach, poškození 
   páteře, naražení a zhmoždění 
   končetin při ruční manipulaci s 
   břemeny (brambory, mléko apod.)  

3 2 4 24 * břemena, předměty, obaly apod. ukládat 
   tak, aby je bylo možno uchopit bez 
   zbytečného otáčení, naklápění, zdvihání a 
   spouštění,  
* ukládání pracovních pomůcek, obalů, 
   předmětů na určená bezpečná místa, aby 
   nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo 
   surovinami,  
* správné způsoby ruční manipulace,  
* nepřekračování hmotnostních limitů,  
   používání pracovních pomůcek  

   riziko - pořezání o střepy  
* pořezání o skleněné, prasklé 
   nádobí, střepy při mytí a 
   manipulaci  
 
 

3 2 4 24 * včasné vyřazení naprasklého a 
   poškozeného nádobí z užívání,  
* praskne-li při mytí nádobí v dřezu 
   vypustit vodu, vybrat vhodnými 
   rukavicemi nebo pomůckami   
   střepy a pak teprve pokračovat v práci,  
* opatření výpusti ve dřezu ochrannou 
   síťkou k zachycení střepů  

   riziko - infekční onemocnění  
* ohrožení infekčními 
   onemocněními se značnou 
   epidemiologickou závažností  

3 3 4 36 * dodržování hygienických zásad, 
   technologických  
   postupů včetně skladování a přípravy,  
* dostatečná tepelná úprava masa, vajec, 
   ryb a výrobků z nich,  
* zdravotní způsobilost personálu, plnění  
   oznamovací povinnosti (pozor na 
   bacilonosičství) - viz zák. č. 258/2000 
   Sb.;  
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   Pozn.: zejména jde o salmonelózu 
   infekční bakteriální průjmové 
   onemocnění, které 
   se přenáší  
   prostřednictvím nedostatečně tepelně  
   zpracovaného masa, vajec, ryb nebo 
   výrobků z  
   nich; ve zvýšené míře se tyto nemoci 
   vyskytují  
   především v letních měsících; počet 
   tohoto  
   onemocnění v poslední době neustále 
   narůstá,  
* viz. všeobecná část  

   riziko - obtěžující zápach  
* obtěžování osob zápachem,  
* možnost rozmnožení hlodavců  

3 1 3 9 * sklady organických kuchyňských odpadů  
   umísťovat tak, aby byly přístupné zvenku 
   (nejsou-li chlazeny) a denně je odvážet  

   riziko - úraz el. proudem  
* úrazy následkem zasažení 
   pracovníků el. proudem při běžné 
   činnosti, zpravidla dotykem na 
   nekryté, či jinak nezajištěné živé 
   části el. zařízení např. při obsluze a 
   činnostech na el. zařízeních v 
   kuchyních a při obsluze a čistění 
   kuchyňských strojů a strojků  
 
 

3 3 5 45 * při čistění dbát na to, aby se do el. 
   motorů, vypínačů, zásuvek apod. částí el. 
   zařízení nedostala voda, zabránit stříkání 
   vody do el. zařízení,  
* zabránění neodborných zásahů do 
   el.instalace, neodstraňovat zábrany a 
   kryty, neotvírat přístupy k el. částem, 
   nevyřazovat z funkce ochranné prvky  
   zakrytí, uzavření,  
* respektovat bezpečnostní sdělení,  
* odborné připojování a opravy přívodních 
   a prodlužovacích šňůr, ověřování 
   správnosti připojení, používání 
   odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným 
   vodičem, (vždy provádí elektrikář min.  
   § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník 
   znalý s vyšší kvalifikací),  
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovaní 
   šňůry připojovat s ochranným vodičem, 
   ochranný vodič musí být delší, aby při 
   vytržení byl přerušen jako poslední,  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky 
   při manipulaci s el.zařízeními, vypínání a 
   zapínání do zásuvek,  
* vyhnout se používání prodlužovacích 
   přívodů, používat je jen v nejnutnější 
   délce; nepoužívat prodlužovací přívody s 
   vidlicemi na obou stranách,  
* přesvědčit se před použitím kuchyňského 
   stroje a strojku o jeho řádném stavu,  
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* preventivní údržba el. zařízení, udržování 
   el. zařízení v bezpečném stavu,  
   nepoužívat poškozená el. zařízení 
   (poškozená izolace el. přívodů, poškozené 
   vypínače, zásuvky, kryty živých částí  
   apod.), pravidelný odborný dohled 
   pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
   odstraňování závad), pravidelné revize  
   (viz ČSN 33 1500),  
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo  
   přiblížením k živým částem el. zařízení 
   před nebezpečným dotykovým napětím na 
   neživých částech, před výskytem 
   nebezpečného dotykového napětí, před 
   nežádoucím vniknutím cizích předmětů, 
   vody, vlhkost do el. zařízení kuchyňských 
   strojů a strojků, zejména při čistění a mytí  

   riziko - popálení  
  
* manipulace s nádobami a plechy,  
* obsluha pečících trub  

3 2 5 30 * zvýšená opatrnost při manipulaci s 
   horkými  
   nádobami a plechy,  
* používání rukavic, chňapek apod.  
* nahrazování zařízení moderními 
   spotřebiči např.  
   KONVEKTOMATY, GRILY apod.  

   riziko - pohmoždění dolních 
   končetin kuchyň, sklad  
* manipulace s přepravními vozíky 
   na nádobí, na stravu, na přepravu 
   zboží,  
* nesprávný postup při manipulaci  

3 2 4 24 * při manipulaci s vozíky postupovat podle  
   stanovených bezpečných postupů, tj. 
   tlačení přepravních skříní,  
* je zakázáno, aby jeden zaměstnanec vozík 
   tlačil, druhý vozík táhnul,  
  

   3.   Elektrická zařízení - úraz el. proudem  

   riziko - elektrická zařízení,  
* úrazy následkem zasažení 
   pracovníků el. proudem při běžné 
   činnosti, zpravidla dotyk na 
   nekryté, či jinak nezajištěné živé  
   části el. zařízení např. při obsluze a  
   činnostech na el. zařízeních 
   pracovníky seznámenými a 
   poučenými, úlek při průchodu el. 
   proudu tělem postiženého,  
  

3 3 5 45 * vyloučení činností, při nichž by se 
   pracovník vykonávající práce v blízkosti 
   el. zařízení, dostal do styku s živými 
   částmi pod napětím;  
* zabránění neodborných zásahů do 
   el.instalace;  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z 
   funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz 
   resp. dodržovat podmínky pro práce v 
   blízkosti el. vedení a zařízení  

   riziko - elektrická zařízení,  
* nahodilý dotyk s živými nebo 
   neživými částmi elektrických 
   zařízení  

2 3 4 24 * vyloučení činností, při nichž by se 
   pracovník vykonávající práce v blízkosti 
   el. zařízení, dostal do styku s živými 
   částmi pod napětím;  
* provedení opatření pro ochranu před 
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   úrazem el. proudem neživých částí ( při 
   kontaktu pracovníků s neživými částmi na 
   nichž je v případě poruchy napětí (napětí 
   na vodivé kostře stroje nebo nářadí);  
* zabránění neodborných zásahů do el. 
   instalace;  
* přesvědčit se před použitím el. Přístroje 
   nebo el. zařízení o jeho řádném stavu 
   (řádná kontrola );  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z 
   funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz 
   resp. dodržovat podmínky pro práce v 
   blízkosti el. vedení a zařízení  
 

   riziko - elektrická zařízení,  
* vytržení přívodní šňůry nešetrnou,  
   nežádoucí nebo zakázanou 
   manipulací pracovníky  

3 2 4 24 * spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací 
   šňůry připojovat s ochranným vodičem, 
   ochranný vodič musí být delší, aby při 
   vytržení byl přerušen jako poslední;  
* šetrné zacházení s kabely a přívod. 
   šňůrami na stavbě;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. 
   proti mechanickému vytržení ze svorek 
   apod.) – pravidelné kontroly prozatímního 
   el. zařízení  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky 
   při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, 
   zapínání do zásuvek apod.  

   riziko - elektrická zařízení,  
* porušení izolace připojených 
   pohyblivých přívodů (prodření, 
   proseknutí a jiného mechanického 
   poškození izolace na holý vodič) 
   následkem vystavení nebezpečí  
   mechanického poškození (chybné 
   uložení nebo nesprávné používání)  

3 2 4 24 * šetrné zacházení s kabely a přívod. 
   šňůrami  
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních 
   kabelů po komunikacích a tam, kde by 
   mohlo dojít k jejich poškození  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů   
   kolem kovových konstrukcí, objektů 
   zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky 
   při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, 
   zapínání do zásuvek apod.  

   riziko - elektrická zařízení,  
* poškození, porušení izolace 
   vodičů, kabelů šňůrových vedení  
   (zatloukání předmětů do zdí, tyčí 
   do země)  

3 2 5 30 * zvláštní opatření k ochraně el. vedení a  
   bezpečnosti osob dle charakteru pracovní 
   činnosti;  
* udržování el. zařízení v bezpečném stavu 
   - výchozí revize, pravidelné revize (viz 
   ČSN 33 1500), pravidelný odborný 
   dohled pověřeným elektrikářem 
   (prohlídky, a odstraňování závad);  
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo  
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   přiblížením k živým částem el. zařízení 
   před nebezpečným dotykovým napětím na 
   neživých částech, před výskytem 
   nebezpečného dotykového napětí,  před 
   nežádoucím vniknutím cizích předmětů, 
   vody, vlhkosti, plynů, prachů, par do el.  
   zařízení,  zejména v místech hořlavých 
   prachů  

   riziko – elektrická zařízení, 
   nemožnost rychlého vypnutí el. 
   proudu v případě nebezpečí 
   nepřístupný hlavní vypínač 
   prozatímního el. zařízení 
   staveniště, nevhodné umístění 
   hlavního vypínače  

3 3 5 45 * vhodné umístění hlavního vypínače, 
   umožnění snadné a bezpečné obsluhy a 
   ovládání;  
* informování všech zaměstnanců o 
   umístění hlavního el. rozvaděče a 
   vypínače;  
* udržování volného prostoru a přístupu k 
   hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči 
   a ochrana el. rozvaděčů (před 
   mechanickým poškozením)  

   4.  Plynová zařízení - spotřebiče na plynná paliva v budovách  

   riziko - spotřebiče na plynná 
   paliva v budovách,  
* výbuch zemního plynu ve směsi se  
   vzduchem iniciací při 
   nekontrolovaném úniku a výronu 
   zemního plynu v uzavřených 
   prostorách, narušení, poškození a 
   netěsnosti spotřebního rozvodu, 
   spotřebiče, uzávěrů plynu, 
   spojovacích částí apod. s 
   následným únikem zemního plynu 
   do uzavřených prostor, kde dojde k 
   výbuchu vytvořené výbušné směsi  
* vadná instalace pojistky plamene  
   spotřebiče;  
* přehřátí spotřebiče v důsledku 
   vysokého příkonu;  
* kolísající nebo neorganizovaně 
   obnovený tlak plynu, když hořák 
   předtím uhasl;  
   Základní faktory, které 
   charakterizují nebezpečnost 
   výbuchu jsou: maximální tlak a 
   teplota výbuchu, rychlost růstu 
   tlaku při výbuchu, tlak v čele 
   rázové vlny, drtící a trhací účinky 
   výbušného prostředí (viz ČSN EN 
   1127-1 (83 3250) účinky 

3 4 4 48 * kontrola projektové dokumentace před 
   zahájením prací;  
* dodržení podmínek dodavatele plynu;  
* správné spojení nové instalace ke stávající 
   při rekonstrukci;  
* splnění bezpečnostních podmínek a 
   odborné vpuštění plynu do plynovodu 
   včetně provedení zkoušek a revize (TPG 
   800 03);  
* správné připojení odtahu spalin a 
   zprovoznění spotřebiče;  
* zajištění těsnosti plynových zařízení a 
   znemožnění výronu a úniku plynu a 
   potlačení nebo znemožnění jeho iniciace 
   (otevřený oheň včetně skrytých 
   doutnajících materiálů, žhavých předmětů 
   zahřátých na zápalnou teplotu plynné 
   směsi, zbytků po svařování), mechanická 
   nebo elektrická jiskra, výboj statické 
   elektřiny);  
* zajištění těsnosti a všech spojů a 
   plynových spotřebičů spotřebního 
   rozvodu;  
* provedení kontrol těsnosti a ovzduší (resp. 
   úniku spalin - CO) dle ČSN 38 6405, 
   TPG 704 01;  
* odborné provedení montáže a instalací 
   plynových zařízení, provedení zkoušek a 
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   naakumulované tlakové energie 
   (detonace, rozmetání, hoření, 
   explozivní hoření 
   deformace,popálení, poškození, 
   udušení, otravy, potencování 
   energetických účinků apod.). 
   Výbuch zemního plynu může  
   vyvolat destrukci objektů a 
   zařízení a úrazy osob; pracovníci 
   jsou ohroženi v důsledku 
   nebezpečných a škodlivých faktorů 
   tlakem rázové vlny, plamenem  
   (požárem), bořící se konstrukcí, 
   zařízením, zřícením budovy a 
   objektu a jejich odlétnuvšími a 
   vymrštěnými částmi, škodlivými 
   látkami, které se vytvoří po dobu 
   výbuchu nebo unikají z 
   poškozeného zařízení, a jejichž 
   obsah ve vzduchu přesahuje 
   povolené koncentrace.  
   Nebezpečné působení plynu je 
   zvýšeno tím, že u většiny lidí je po 
   určité době otupena schopnost cítit 
   zápach unikajícího plynu a také 
   tím, že při průchodu plynu 
   zeminou, zdivem apod. ztrácí plyn 
   svůj charakteristický zápach.  

   revizí (ČSN EN 1775, TPG 704 01)  
* zabránit vzniku koncentrace plynu ve 
   spodní hranici výbušnosti tj. 5% ve směsi 
   se vzduchem v uzavřeném prostoru 
   (zemní plyn může být převeden k výbuch 
   při koncentraci 5 - 15% ve směsi se 
   vzduchem)  

   5.   Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)  

   riziko - zanedbání použití OOPP,  
* nepoužívání přidělených OOPP,  
* použití nevhodných a neúčinných 
   OOPP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 3 5 45 * poskytovat OOPP na základě seznamu  
   zpracovaného v souladu s vyhledanými 
   riziky,     
* seznámit všechny zaměstnance s použitím 
   OOPP,  
* OOPP musí být účinné proti vyskytujícím 
   se rizikům  
* používání nesmí představovat další riziko,  
* OOPP musí odpovídat podmínkám na 
   pracovišti, fyzickým předpokladům a 
   respektovat ergonomické požadavky a 
   zdravotní stav zaměstnanců,  
* soustavná kontrola používání OOPP 
   vedoucími zaměstnanci,  
* udržování OOPP v použitelném stavu,  
* při změně pracovních postupů a 
   pracovních podmínek přidělit potřebné 
   OOPP,  
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I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov 
_____________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

KNIHA  ÚRAZŮ 
                                                                                                                                                    List 
č: 

Pracoviště:   

Jméno a příjmení zraněného: 

 

Pohlaví:             
                            □ žena                   □ muž 

Bydliště: 
 

Datum narození: 

 

 

Státní příslušnost: 

Zdravotní pojišťovna: Druh práce: 

Datum a hodina úrazu: Délka trvání pracovního vztahu u 
zaměstnavatele: 
             roků:                               měsíců: Začátek směny: 

Druh zranění a zraněná část těla: 

Měl postižený kvalifikaci pro výkon práce, při 
které došlo k úrazu? 

                            □ ano                     □ ne 

  

  

Kde došlo k úrazu:  

  

  

  

  

Popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu: 
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Datum a podpis zraněného: 
 

Jméno a příjmení svědka úrazu: 
 

Zapsal(a) – datum, jméno, příjmení, funkce a podpis: 
 

 

Pozn.:      Při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny se vyhotovuje  „Záznam o 

úrazu“ 
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Příloha č. 4 

Záznam o pracovním úrazu 
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