
 

41 

 

Příloha 1 Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda 

Objekt Zdroj rizika Identifikace nebezpečí P N H R Navrhovaná bezpečnostní 

opatření 

Lakovna 

 

Lakovací 

kabina 

 

Nebezpečí střihu, 

rozdrcení a vtažení 

vlivem nebezpečně 

pohybujících se částí 

3 3 2 18 Všechny nebezpečně 

pohybující se části zakrýt 

pomocí ochranných krytů a 

zařízení vybavit elektrickým 

či pneumatickým blokováním. 

Uzavření obsluhy 

vlivem snížení tlaku 

ve stříkací kabině 

2 4 3 24 Pravidelná kontrola vstupního 

agregátu. 

Uzavření obsluhy 

vlivem překážek či 

zábran v cestě ze 

stříkací kabiny 

2 4 2 16 Udržovaní pořádku ve stříkací 

kabině i těsné blízkosti 

stříkací kabiny tak, aby 

nedošlo vytvoření zábrany při 

východu ze stříkací kabiny. 

Nebezpečí uklouznutí, 

zakopnutí a pádu 

4 1 2 8 Podlahu v kabině udržovat 

čistou a dodržovat rovinu 

roštů bez jakýkoliv výstupků 

či prohlubní. 

Stříkací kabina musí být 

dostatečně osvětlena 

(minimální požadavek 600 

lux). 

Nebezpečí vystříknutí 

vysokotlaké kapaliny 

2 2 2 8 Provádět pravidelnou kontrolu 

vysokotlakého systému. 

Používat příslušné OOPP jako 

např. ochranné brýle, 

ochranné masky, ochranné 

rukavice, ochranný oděv. 

Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem 

2 3 2 12 Izolace elektrických zařízení 

musí být odolná proti 

rozpouštědlům a jiným 

kapalinám. 

Všechny vodivé části musí být 

uzemněny. 

Používat antistatickou obuv a 

antistatický ochranný oděv. 

Riziko popálení 3 1 3 9 Všechny povrchy s teplotou 

vyšší jak 60 °C opatřit 

ochrannými kryty nebo 

izolací. 

Používat ochranné rukavice a 

ochranný oděv. 

Nebezpečí poškození 

sluchu 

4 1 3 12 Pomocí použití pružných 

spojek nebo volbou otáček 

ventilátorů omezit hluk na co 

nejmenší míru. 

Používat chrániče sluchu. 

Nebezpečí poškození 

kůže při styku s 

nebezpečnou látkou 

3 3 3 27 Používat OOPP - ochranný 

oděv, ochranné rukavice, 

ochranný obličejový štít. 
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Nebezpečí poškození 

dýchacích orgánů 

vlivem inhalace 

nebezpečných látek 

3 3 3 27 Používat filtrační masky, 

obličejové masky s filtrem, 

filtrační dýchací přístroje s 

nuceným přívodem vzduchu. 

Nebezpečí poškození 

očí vlivem zasažení 

očí nebezpečnou 

látkou 

3 3 3 27 Používat ochranné brýle. 

Nebezpečí požáru 3 5 4 60 Nainstalovat ručně spouštěné 

nebo automatické hasící 

zařízení. 

Všechny podstatné části 

stříkací kabiny musí být 

vyrobeny  z nehořlavého 

materiálu. 

Zákaz používání zdrojů 

iniciace nebo zapálení. 

Nebezpečí výbuchu 3 5 4 60 Pomocí nuceného větrání 

stabilizovat koncentraci 

hořlavých látek pod 25 % 

LEL. 

Zákaz použití zdrojů iniciace. 

Zamezit úniku hořlavých 

plynů. 

Část lakovny 

určená k 

úpravě 

materiálů 

Nebezpečí odletů 

úlomků broušeného 

materiálu (zranění očí, 

rukou, obličeje) 

4 3 3 36 Používat OOPP jakou jsou 

ochranné rukavice, ochranný 

oděv, ochranné obličejové 

štíty, ochranné brýle. 

Nebezpečí odletů 

úlomků  brusného 

materiálu 

3 3 3 27 Pravidelně kontrolovat stav 

brusného materiálu. 

Používat OOPP jakou jsou 

ochranné rukavice, ochranný 

oděv, ochranné obličejové 

štíty, ochranné brýle. 

Nebezpečí vymrštění 

broušeného materiálu 

3 2 2 12 Řádně upevnit broušený 

materiál. 

Používat OOPP, jako jsou 

ochranné rukavice, ochranný 

oděv, ochranné obličejové 

štíty. 

Nebezpečí pořezání 

rotujícím (se) 

brusným nástrojem 

3 3 3 27 Obsluha musí být proškolena 

o používání ruční brusky. 

Používat ochranné rukavice a  

ochranný oděv. 

Nebezpečí navinutí 

rukávu, vlasů, apod. 

na rotující (se) nástroj 

4 3 2 24 Ochranný oděv nesmí mít 

volné rukávy a velikost musí 

odpovídat velikosti obsluze. 

Obsluha s delšími vlasy musí 

být vlasy připevněny tak, aby 

bylo zamezeno riziko 

navinutí. 
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Nebezpečí pádu 

materiálu či brusky 

(poranění nohou) 

3 2 2 12 Používat ochrannou obuv. 

Nebezpečí odletu 

rotujícího nástroje z 

brusky 

1 3 2 6 Kontrolovat připevnění 

brusného nástroje. 

Používat ochranný oděv, 

ochranný obličejový štít a 

ochranné rukavice. 

Nebezpečí zakopnutí, 

pádu 

2 1 1 2 Udržovat pracovní plochu v 

dobrém stavu, tzn. bez 

jakýkoliv prohlubní či 

vyvýšenin. Vyvýšená místa 

označit reflexní barvou. 

Udržovat pořádek na 

pracovišti. 

  Nebezpečí požáru 

vlivem vzniku jisker 

při broušení 

3 5 3 45 V blízkosti broušení nesmí být 

žádné hořlavé kapaliny ani 

hořlavý materiál. 

  Nebezpečí vzniku 

prachu při broušení a 

následná inhalace 

4 1 3 12 Zajištění odsávání. 

Používat filtrační masky či 

filtrační roušky. 

 Část lakovny 

určená k 

míchaní barev 

Nebezpečí výstřiku 

nebezpečné látky 

(poranění očí) 

3 3 3 27 Použití ochranných brýlí. 

 Nebezpečí styku 

pokožky s 

nebezpečnou látkou 

3 3 2 18 Použití ochranných oděvů a 

ochranných rukavic. 

 Nebezpečí uklouznutí 3 1 2 6 Používat protiskluzovou 

ochranou obuv. 

 Nebezpečí požáru 2 5 4 40 Udržovat pořádek na 

pracovišti. 

Zajistit větrání prostotu 

pomocí nucené ventilace. 

Zákaz používání zdrojů 

iniciace. 

 Ostatní části 

lakovny, jako 

jsou cesty, 

cestičky, 

schody, atd. 

Nebezpečí pádu, 

zakopnutí, uklouznutí 

3 1 2 6 Udržovat všechny 

komunikace v lakovně v 

dobrém stavu. 

Používat protiskluzovou 

ochrannou obuv. 

Udržovat čistotu na pracovišti. 

 Vznik požáru 2 5 3 30 Zákaz kouření. 
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Příloha 2 Check list 

 ANO NE 

Byli zaměstnanci proškoleni v oblasti BOZP?  X  

Mají zaměstnanci k dispozici příslušné OOPP (ochranné rukavice, 

filtrační masky, ochranný oděv, ochranné brýle, atd.) 

X  

Jsou všechny OOPP vyskytující se na pracovišti funkční a nepoškozené?   X 

Používají zaměstnanci chrániče sluchu?  X 

Prošli všichni zaměstnanci zdravotní prohlídkou? X  

Je stříkací kabina označena bezpečnostní značkou „Nepovolaným vstup 

zakázán“? 

X  

Je stříkací kabina označena jinými bezpečnostními značkami vyznačující 

nebezpečí hrozící uvnitř stříkací kabiny? 

 X 

Probíhá ve stříkací kabině po každých 500 pracovních hodinách 

pravidelná kontrola řemenového převodu? 

X  

Probíhá po každých 1000 hodinách provozu výměna řemenů?  X 

Provádí zaměstnanci pravidelnou kontrolu přetlaku ve stříkací kabině? X  

Provádí zaměstnanci po každých 100 pracovních hodinách pravidelnou 

kontrolu těsnění vrat? 

X  

Probíhá ve stříkací kabině pravidelná kontrola osvětlení?  X  

Probíhá ve stříkací kabině po každých 100 pracovních hodinách 

pravidelná kontrola sací klapky s protizávažím?  

X  

Provádí zaměstnanci pravidelnou kontrolu a výměnu stropních a 

podlahových filtrů? 

X  

Je v lakovně prováděn pravidelný úklid?  X 

Je lakovna vybavena plakáty o poskytnutí první pomoci?  X  

Jsou všechny nebezpečně pohybující se části ve stříkací kabině zakryty 

ochrannými kryty? 

X  

Je podlaha stříkací kabiny v dobré stavu bez jakýkoliv prohlubní či 

výstupků? 

X  

Je izolace elektrických zařízení odolná vůči rozpouštědlům a jiným 

kapalinám? 

X  

Jsou všechny povrhy ve stříkací kabině teplejší než 60 °C opatřeny 

ochrannými kryty nebo izolací? 

X  

Jsou zaměstnanci při lakovacím cyklu vybaveni ochrannými dýchacími 

prostředky? 

X  

Je stříkací kabina vybavena ručně spouštěcím požárním hasícím 

zařízením? 

X  

Je lakovna vybavena přenosnými hasícími přístroji? X  

Jsou všechny podstatné části vrata, podlaha, rošty, strop, atd. z 

nehořlavého materiálu?  

X  

Používají zaměstnanci při práci s ruční bruskou příslušné OOPP? X  

Kontrolují zaměstnanci před každým započetím práce s ruční bruskou 

stav brusného materiálu? 

X  

Jsou všechny hořlavé materiály či hořlavé kapaliny odstraněny z 

blízkosti, kde probíhá broušení materiálu? 

 X 

Je při broušení zajištěno odsávání? X  

Jsou vrata do lakovna označeny bezpečnostní značkou „Zákaz kouření“? X  
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Je v lakovně označena bezpečnostními značkami úniková cesta? X  

Je podlaha lakovny v celé hale v dobrém stavu bez jakýkoliv prohlubní či 

výstupků? 

 X 

Jsou zaměstnanci vybaveni ochranným oděvem ve správné velikosti? X  

Je prostor určený pro míchání barev označen bezpečnostními značkami?  X 

 

 


