
PŘÍLOHA Č. 1 

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 VARNA    

ČPCL Zdroje možných rizik ODPOVĚĎ   

1. Je podlaha udržována suchá? NE    

2. Je podlaha bez nerovností? ANO    

3. 
Je podlaha provedena z protiskluzového 
materiálu? 

ANO    

4. 

Je podlaha udržována uklizená, takže se na 
ní nevyskytují např. hadice a jiné 
předměty, jenž by mohly být zdrojem 
zakopnutí? 

ANO    

5. 
Jsou prosklené dveře a okna odolné proti 
rozbití? 

ANO    

6. 
Je prach na pracovišti uklízen, tak že 
nedochází k jeho hromadění? 

NE    

7. 
Je rozsypaný materiál bezodkladně 
uklizen? 

ANO    

8. 
Je pracoviště uklizené a udržované v 
čistotě? 

NE    

9. 
Nacházejí-li se na pracovišti otvory v 
podlaze, jsou překryty nebo zahrazeny? 

ANO    

10. 
Je změna úrovní podlah snadno 
identifikovatelná? 

NE    

11. 
Jestliže je rozdíl úrovní podlah větší než 0,5 
m, je toto místo opatřeno zábradlím? 

NE    

12. 
Jsou okraje ve vyšších úrovních, pod 
kterými se mohou vyskytovat osoby, 
zajištěny proti propadávání materiálu? 

NE    

13. 

Jestliže se vyskytují se na pracovišti místa, 
kde by mohl zásah pracovníka elektrickým 
proudem vyústit v pád osob nebo pád 
předmětů jimi drženými, je toto pracoviště 
zajištěno proti takovýmto důsledkům? 

ANO    

14. 
Je na pracovišti zajištěna dostatečná 
výměna vzduchu? 

ANO    

15. 
Je pracoviště dostatečně osvětleno pro 
druh vykonávané práce? 

ANO    



16. 
Je osvětlení pracoviště zajištěno tak, že na 
něm nevzniká blikání, oslňování či stín, 
jenž by pracovníka rušil ve výkonu práce? 

ANO    

17. 
Nachází se pracovníci ve vhodném 
pracovním prostředí, kde jejich zdraví není 
ohrožováno účinky horka nebo chladu? 

NE    

18. 
Jsou zařízení a předměty o vysoké teplotě 
zajištěny tak, aby se nemohly stát zdrojem 
opaření nebo popálení pracovníků? 

NE    

19. 
Jsou zařízení, která představují zdroj hluku, 
zajištěna tak, aby jejich expozice byla 
snížena na co nejnižší úroveň? 

NE    

20. 
Vykonává pracovník v rámci pracovní 
náplně pouze ty činnosti, jenž nejsou 
namáhavé? 

NE    

21. 
Jsou pracovníci poučeni jak správné 
manipulovat s těžkými břemeny? 

ANO    

22. 
Zaujímá pracovník během výkonu práce 
přirozenou polohu těla? 

ANO    

23. 
Jsou pracovní činnosti pracovníka 
různorodé, čímž mu nehrozí jednostranné 
přetěžování organismu? 

ANO    

24. 
Je materiál ve vyvýšených místech 
skladován takovým způsobem, aby 
nehrozilo jeho zřícení? 

ANO    

25. 
Má pracovní prostředí a pracovní náplň 
pozitivní vliv na duševní pohodu? 

NE    

 LEŽÁCKÝ SKLEP    

ČPCL Zdroje možných rizik ODPOVĚĎ    

26. Je podlaha udržována suchá? NE    

27. Je podlaha bez nerovností? ANO    

28. 
Je podlaha provedena z protiskluzového 
materiálu? 

ANO    

29. 

Je podlaha udržována uklizená, takže se na 
ní nevyskytují např. hadice a jiné 
předměty, jenž by mohly být zdrojem 
zakopnutí? 

NE    

30. 
Jsou rošty zakrývající otvory, nebo spojující 
dvě podlahové úrovně, zajištěny proti 
posunutí? 

ANO    



31. 
Je rozsypaný materiál bezodkladně 
uklizen? 

ano    

32. 
Je pracoviště uklizené a udržované v 
čistotě? 

NE    

33. 
Nacházejí-li se na pracovišti otvory v 
podlaze, jsou překryty nebo zahrazeny? 

ANO    

34. 
Je změna úrovní podlah snadno 
identifikovatelná? 

ANO    

35. 
Jestliže je rozdíl úrovní podlah větší než 0,5 
m, je toto místo opatřeno zábradlím? 

ANO    

36. 

Jestliže se vyskytují se na pracovišti místa, 
kde by mohl zásah pracovníka elektrickým 
proudem vyústit v pád osob nebo pád 
předmětů jimi drženými, je toto pracoviště 
zajištěno proti takovýmto důsledkům? 

ANO    

37. 
Je na pracovišti zajištěna dostatečná 
výměna vzduchu? 

ANO    

38. 
Je prostor vybaven čidly detekující 
nebezpečnou koncentraci CO2? 

NE    

39. 
Je v průběhu provádění prací sledována 
koncentrace CO2 v ovzduší? 

NE    

40. 

Jsou přijata opatření, aby pracovník 
nevnikal do prostor, kde hrozí reálné 
nebezpečí expozice pracovníka vysoké 
koncentraci CO2? 

ANO    

41. 

Je určen pracovník, jehož úkolem je 
sledovat probíhající práce na spilce a v 
případě potřeby poskytnou první 
předlékařskou pomoc? 

NE    

42. 
Je pracoviště dostatečně osvětleno pro 
druh vykonávané práce? 

ANO    

43. 
Je osvětlení pracoviště zajištěno tak, že na 
něm nevzniká blikání, oslňování či stín, 
jenž by pracovníka rušil ve výkonu práce? 

ANO    

44. 
Nachází se pracovníci ve vhodném 
pracovním prostředí, kde jejich zdraví není 
ohrožováno účinky horka nebo chladu? 

NE    

45. 
Jsou zařízení, která představují zdroj hluku, 
zajištěna tak, aby jejich expozice byla 
snížena na co nejnižší úroveň? 

NE    



46. 
Je zajištěno, že pracovníci nejsou vystaveni 
hluku ze zařízení, z kterého uniká plyn 
velkou rychlostí? 

NE    

47. 
Vykonává pracovník v rámci pracovní 
náplně pouze ty činnosti, jenž nejsou 
fyzicky namáhavé? 

NE    

48. 
Jsou pracovníci poučeni o správném 
způsobu manipulace s těžkými břemeny? 

ANO    

49. 
Zaujímá pracovník během výkonu práce 
přirozenou polohu těla? 

ANO    

50. 
Jsou pracovní činnosti pracovníka 
různorodé, čímž mu nehrozí jednostranné 
přetěžování organismu? 

ANO    

51. 
Je materiál ve vyvýšených místech 
skladován takovým způsobem, aby 
nehrozilo jeho zřícení? 

ANO    

52. 
Má pracovní prostředí a pracovní náplň 
pozitivní vliv na duševní pohodu? 

ANO    

 SPILKA     

ČPCL Možné zdroje rizik Odpověď    

53. 
Jsou před vstupem do prostoru odstraněny 
veškeré nebezpečné látky a směsi, 
především žíraviny a kyseliny? 

ANO    

54. 

Jsou dveře v chlazených místnostech 
otvíratelné i zevnitř i v případě, když by 
byly zamčeny, nebo je jinak zajištěno, že 
nedojde k uvěznění pracovníků na 
pracovišti? 

ANO    

55. 
Jsou prosklené dveře a okna odolné proti 
rozbití? 

NE    

56. 

Je potrubí vedoucí v tomto prostoru, jenž 
obsahuje inertní plyn, toxické, hořlavé, 
nebo žíravé kapaliny, uzavřeno ventilem 
nebo vyprázdněno před tím, než sem 
budou vstupovat pracovníci? 

ANO    

57. Je podlaha udržována suchá? ANO    

58. Je podlaha bez nerovností? ANO    

59. 
Je podlaha provedena z protiskluzového 
materiálu? 

ANO    

60. 
Je rozsypaný materiál bezodkladně 
uklizen? 

ANO    



61. 
Je pracoviště uklizené a udržované v 
čistotě? 

ANO    

62. 
Nacházejí-li se na pracovišti otvory v 
podlaze, jsou překryty nebo zahrazeny? 

ANO    

63. Lze tento prostor odvětrávat? ANO    

64. 
Je odvětrávaný vzduch odváděn mimo 
vnitřních prostor budovy, kde negativně 
neovlivňuje okolí? 

ANO    

65. 
Je prostor vybaven čidly detekující 
nebezpečnou koncentraci CO2? 

NE    

66. 
Je v průběhu provádění prací sledována 
koncentrace CO2 v ovzduší? 

NE    

67. 

Je určen pracovník, jehož úkolem je 
sledovat probíhající práce a v případě 
potřeby poskytnou první předlékařskou 
pomoc? 

NE    

68. 
Je pracoviště dostatečně osvětleno pro 
druh vykonávané práce? 

ANO    

69. 
Je osvětlení pracoviště zajištěno tak, že na 
něm nevzniká blikání, oslňování či stín, 
jenž by pracovníka rušil ve výkonu práce? 

ANO    

70. 
Nachází se pracovníci ve vhodném 
pracovním prostředí, kde jejich zdraví není 
ohrožováno účinky horka nebo chladu? 

NE    

71. 
Jsou velmi chladné zařízení a předměty 
zajištěny tak, aby se nemohly stát zdrojem 
omrzlin pracovníků? 

ANO    

72. 
Jsou zařízení, která představují zdroj hluku, 
zajištěna tak, aby jejich expozice byla 
snížena na co nejnižší úroveň? 

ANO    

73. 
Vykonává pracovník v rámci pracovní 
náplně pouze ty činnosti, jenž nejsou 
fyzicky namáhavé? 

ANO    

74. 
Jsou pracovníci poučeni o správném 
způsobu manipulace s těžkými břemeny? 

ANO    

75. 
Zaujímá pracovník během výkonu práce 
přirozenou polohu těla? 

ANO    

76. 
Jsou pracovní činnosti pracovníka 
různorodé, čímž mu nehrozí jednostranné 
přetěžování organismu? 

ANO    



77. 
Je materiál ve vyvýšených místech 
skladován takovým způsobem, aby 
nehrozilo jeho zřícení? 

ANO    

78. 
Má pracovní prostředí a pracovní náplň 
pozitivní vliv na duševní pohodu? 

ANO    

 SKLADY     

79. Je podlaha udržována suchá? ANO    

80. Je podlaha bez nerovností? ANO    

81. 
Je podlaha provedena z protiskluzového 
materiálu? 

ANO    

82. Je prach na pracovišti pravidelně uklízen? ANO    

83. 
Je rozsypaný materiál bezodkladně 
uklizen? 

ANO    

84. 
Je pracoviště uklizené a udržované v 
čistotě? 

ANO    

85. 
Nacházejí-li se na pracovišti otvory v 
podlaze, jsou překryty nebo zahrazeny? 

ANO    

86. Je šířka uličky ve skladu přiměřená? ANO    

87. 
Jsou materiály a zařízení uskladněny tak, 
že nezasahují ostrými částmi nebo hranami 
do uliček? 

ANO    

88. 

Je materiál uskladňován do regálů 
rovnoměrně, takže police nejeví známky 
přetěžování, např. nejsou prohnuté či 
naprasklé? 

ANO    

89. 
Je prostor dostatečně osvětlen pro druh 
vykonávané práce? 

ANO    

90. 
Je osvětlení prostoru zajištěno tak, že na 
něm nevzniká blikání, oslňování či stín, 
jenž by pracovníka rušil ve výkonu práce? 

ANO    

91. 
Nachází se pracovníci ve vhodném 
pracovním prostředí, kde jejich zdraví není 
ohrožováno účinky horka nebo chladu? 

ANO    

92. 
Vykonává pracovník v rámci pracovní 
náplně pouze ty činnosti, jenž nejsou 
fyzicky namáhavé? 

ANO    

93. 
Jsou pracovníci poučeni o správném 
způsobu manipulaci s těžkými břemeny? 

ANO    

94. 
Zaujímá pracovník během výkonu práce 
přirozenou polohu těla? 

ANO    



95. 
Jsou pracovní činnosti pracovníka 
různorodé, čímž mu nehrozí jednostranné 
přetěžování organismu? 

ANO    

96. 
Je materiál ve vyvýšených místech 
skladován takovým způsobem, aby 
nehrozilo jeho zřícení? 

ANO    

97. 
Má pracovní prostředí a pracovní náplň 
pozitivní vliv na duševní pohodu? 

ANO    

 CHODBA A UMÝVARNA SUDŮ   

ČPCL Zdroje možných rizik Odpověď    

98. Je podlaha prostoru udržována suchá? NE    

99. Je podlaha prostoru bez nerovností? NE    

100. 
Je podlaha prostoru provedena z 
protiskluzového materiálu? 

ANO    

101. 
Jsou prosklené dveře a okna odolné proti 
rozbití? 

ANO    

102. 
Je prach v prostoru pravidelně uklízen, 
takže nedochází k jeho hromadění? 

ANO    

103. 
Je rozsypaný materiál bezodkladně 
uklizen? 

ANO    

104. Je prostor uklizený a udržován v čistotě? ANO    

105. 
Nacházejí-li se otvory v podlaze, které by 
se mohly stát zdrojem zakopnutí, jsou 
překryty nebo zahrazeny? 

ANO    

106. 
Je změna úrovní podlah snadno 
identifikovatelná? 

NE    

107. 
Jestliže je rozdíl úrovní podlah větší než 0,5 
m, je toto místo opatřeno zábradlím, či 
jinak zajištěno? 

NE    

108. 

Jestliže se vyskytují na pracovišti místa, 
kde by mohl zásah pracovníka elektrickým 
proudem vyústit v pád osob nebo pád 
předmětů jimi drženými, je toto pracoviště 
zajištěno proti takovýmto důsledkům? 

ANO    

109. 
Je na pracovišti zajištěna dostatečná 
výměna vzduchu? 

ANO    

110. 
Je pracoviště dostatečně osvětleno pro 
druh vykonávané práce? 

ANO    



111. 
Je osvětlení pracoviště zajištěno tak, že na 
něm nevzniká blikání, oslňování či stín, 
jenž by pracovníka rušil ve výkonu práce? 

ANO    

112. 
Nachází se pracovníci ve vhodném 
pracovním prostředí, kde jejich zdraví není 
ohrožováno účinky horka nebo chladu? 

ANO    

113. 
Jsou zařízení a předměty o vysoké teplotě 
zajištěny tak, aby se nemohly stát zdrojem 
opaření nebo popálení pracovníků? 

NE    

114. 
Jsou zařízení, která představují zdroj hluku, 
zajištěna tak, aby jejich expozice byla 
snížena na co nejnižší úroveň? 

NE    

115. 
Vykonává pracovník v rámci pracovní 
náplně pouze ty činnosti, jenž nejsou 
namáhavé? 

ANO    

116. 
Jsou pracovníci poučeni o správném 
způsobu manipulace s těžkými břemeny? 

ANO    

117. 
Zaujímá pracovník během výkonu práce 
přirozenou polohu těla? 

NE    

118. 
Jsou pracovní činnosti pracovníka 
různorodé, čímž mu nehrozí jednostranné 
přetěžování organismu? 

ANO    

119. 
Je materiál ve vyvýšených místech 
skladován takovým způsobem, aby 
nehrozilo jeho zřícení? 

ANO    

120. 
Má pracoviště a pracovní náplň pozitivní 
vliv na duševní pohodu? 

NE    

121. Jsou šířky uliček a chodeb přiměřené? ANO    

122. 

Vyskytuje se na pracovišti dostatek 
východů s ohledem na počet pracovníků, 
aby v případě nouze bylo možné 
pracoviště urychleně opustit? 

ANO    

123. Jsou východy označeny a osvětleny? ANO    

124. Jsou označeny směry úniku? ANO    

125. 
Jsou únikové cesty a východy udržovány 
trvale volné bez překážek? 

NE    

126. 
Jsou únikové dveře otvíravé ve směru 
úniku? 

NE    

127. 
Jsou únikové dveře otvíravé ve směru 
úniku i bez použití klíče? 

ANO    



128. Mají únikové dveře panikové kování? NE    

ZAŘÍZENÍ 

ČPCL Zdroj možných rizik Varna Sklep Spilka Myčka 

129. 
Jsou ostré hrany, hranaté části, nebo řezné 
prvky chráněny kryty? 

NE ANO ANO NE 

130. 
Je zařízení nebo jeho části zajištěny tak, 
aby nemohly způsobit svým pohybem 
stlačení, zachycení, střih nebo navinutí? 

NE ANO ANO ANO 

131. 
Jsou pohyblivé části zařízení zajištěny proti 
vymrštění? (2) 

ANO ANO ANO ANO 

132. 
Je zajištěna stabilita zařízení a nehrozí jeho 
převrácení? 

ANO NE ANO ANO 

133. 
Jsou pohyblivé části zařízení zajištěny proti 
samovolnému pohybu? 

ANO ANO ANO ANO 

134. 
Jsou všechny části mechanicky pevné, tím 
je zamezeno vzniku nebezpečných trhlin a 
lomů? 

ANO ANO ANO ANO 

135. 
Jestliže se na zařízení nacházejí pružné 
prvky, je zamezeno jejich 
nekontrolovatelnému vymrštění? 

ANO ANO ANO ANO 

136. 

Jestliže se v zařízení nacházejí kapaliny 
nebo plyny, jenž jsou pod tlakem nebo pod 
podtlakem, je zařízení zajištěno, aby se 
nemohlo stát zdrojem mechanického 
nebezpečí? 

ANO ANO ANO ANO 

137. 
Je zajištěno, že pracovníci nepřijdou v 
kontakt s živými částmi zařízení? 

ANO ANO ANO ANO 

138. 
Jsou pracovníci chráněni před tepelným 
záření? 

ANO ANO ANO ANO 

139. 
Jestliže je nějaké zařízení zdrojem vibrací, 
jsou pracovníci před těmito účinky zařízení 
chráněni? 

ANO ANO ANO ANO 

140. 

Jestliže se v zařízení vyskytují nevyvážené 
rotující části, poškrábané povrchy, 
opotřebené části, při jejich činnosti by 
vznikaly vibrace, jsou pracovníci před 
těmito účinky chráněni? 

ANO ANO ANO ANO 

141. 
Je přístup k zařízení pohodlný bez 
jakýchkoliv obtíží? 

NE ANO ANO ANO 

142. 
Je práce se zařízením pohodlná bez 
jakýchkoliv obtíží? 

ANO ANO ANO NE 



143. 
Jsou sdělovače a vizuální zobrazovací 
jednotky vhodně umístěny, že je zajištěno 
pohodlné užívání? 

ANO ANO ANO ANO 

144. 
Jsou ruční ovládače snadno 
identifikovatelné a je vyloučena možnost 
jejich záměny? 

ANO ANO ANO ANO 

145. 
Lze ruční ovládače snadno ovládat i při 
použití OOPP?  

ANO ANO ANO ANO 

146. 
Je vyřazené/porouchané zařízení zajištěno 
proti spuštění a označeno o 
provozuneschopnosti?  

ANO ANO ANO ANO 

147. 
Pro zvedání těžkých předmětů je k 
dispozici zvedací zařízení? 

ANO NE ANO ANO 

148. 
Splňuje zvedací zařízení požadovanou 
nosnost na zvedání takového množství 
materiálu? 

ANO ANO ANO ANO 

149. 
Byli pracovníci proškoleni o bezpečném 
používání strojů? 

ANO ANO ANO ANO 

150. 
Byli pracovníci zacvičeni v bezpečném 
používání strojů? 

ANO ANO ANO ANO 

151. 
Dohlíží se, zda-li pracovníci dodržují 
postupy pro bezpečnou manipulaci se 
zařízeními? 

NE NE NE ANO 

152. 
Uskutečňují se pravidelné bezpečnostní 
kontroly zařízení? 

ANO ANO ANO ANO 

153. Jsou zařízení udržována v čistotě? ANO ANO ANO ANO 

154. 
Jsou zařízení udržována v 
provozuschopném, který je bezpečný? 

ANO ANO ANO ANO 

155. 

Jsou zařízení rozmístěna v prostředí tak, že 
je zajištěn dostatečný prostor kolem 
jednotlivých zařízení pro provoz, 
manipulaci s materiálem, obsluhu zařízení 
a čistění? 

ANO ANO ANO ANO 

156. 
Je tlačítko pro vypnutí zařízení v dosahu 
místa obsluhy zařízení? 

NE ANO ANO ANO 

157. Je rozvodná skříň uzamčena? ANO ANO ANO ANO 

158. 
Jsou ručně ovládané ventily a klapky 
snadno identifikovatelné a přístupné? 

NE ANO ANO ANO 

159. 
Jsou tlačítka pro nouzová vypnutí 
jednoznačně rozpoznatelná? 

ANO ANO ANO ANO 



160. 
Jsou chráněny ruce pracovníka při použití 
ručního nářadí při odstraňování materiálu 
ze zařízení? 

ANO ANO ANO ANO 

161. 
Jsou hřídele pevné a bezpečně uložené a 
nehrozí jejich uvolnění? 

ANO ANO ANO ANO 

162. 
Je zařízení zajištěno proti samovolnému 
spuštění v případě obnovy energie po 
výpadku elektrického proudu? 

ANO ANO ANO ANO 

163. 
Je zařízení během údržby odpojeno, 
blokováno nebo uzamčeno? 

ANO ANO ANO ANO 

164. 
Je zařízení během údržby, čištění, 
nastavování označeno, že se na něm 
pracuje? 

NE NE NE NE 

165. 
Jsou potrubí, v kterých jsou vedeny látky, 
označena bud barevně nebo názvem 
přepravované látky? 

ANO ANO NE ANO 

Chemické látky a směsi    

ČPCL Možné zdroje rizik Odpověď    

166. 
Jsou bezpečnostní listy sanitačních 
prostředků k dispozici k nahlédnutí 
pracovníkům? 

NE    

167. 
Je kontrolováno, zda-li pracovník používá 
předepsané OOPP? 

NE    

168. 

Vyznačuje se uzavřená technologie 
těsností, takže při sanitaci nejsou 
pracovníci ohrožováni sanitačními 
prostředky? 

NE    

169. 

Jsou pracovníci proškoleni o účincích 
používaných látek a přípravků, se způsoby 
zacházení, s ochrannými opatřeními, se 
zásadami první předlékařské pomoci, s 
asanačními postupy a s postupy při 
likvidaci havárií a poruch? 

ANO    

170. Je sklad chemie uzamykatelný? ANO    

171. 
Při dávkování nebezpečných látek a směsí 
je zajištěna ochrana kůže, očí a dýchacích 
cest? 

ANO    

172. 
Při práci s nebezpečnými látkami a směsmi 
je zajištěna ochrana kůže, očí a dýchacích 
cest? 

NE    



173. 
Je zamezeno tomu, aby pracovník byl při 
sanitaci vystaven přímému působení 
sanitačních prostředků? 

NE    

174. 
Jsou prostory, kde se používají nebezpečné 
látky a směsi větrány? 

ANO    

175. 
Jsou nebezpečné látky a směsi uloženy v 
původních obalech, viditelně označených 
názvem výrobku? 

ANO    

176. 
Jsou při zacházení s nebezpečnými látkami 
a směsmi dodržovány zásady osobní 
hygieny? 

ANO    

177. 
Je zabráněno, že pracovníci nejsou 
dlouhodobě nebo opakovaně vystavování 
expozici? 

ANO    

178. 
Dodržují pracovníci zákaz pití, jezení a 
kouření při práci s nebezpečnými látkami a 
směsmi? 

ANO    

179. 
Jsou obaly nebezpečných látek a směsí 
těsně uzavíratelné? 

NE    

180. Je ve skladu chemie sucho? ANO    

181. Je ve skladu chemie chlad? ANO    

182. 
Nepronikají do skladu chemie sluneční 
paprsky? 

ANO    

183. 

Jsou ze skladu chemie odstraněny všechny 
látky, s kterými by kyselina dusičná mohla 
silně reagovat tj. hořlavé, organické a 
zásadité látky a alkalické práškové kovy? 

NE    

184. 

Je zajištěno, že presteril nepřijde v kontakt 
s látkami, s který by mohl silně reagovat, tj. 
soli těžkých kovů, redukční činidla, 
organické látky, aminy, hořlaviny, anhydrid 
kys. octové, silné oxidační činidla, 
peroxidy, manganistan draselný, kys. 
chloristá, fosforové halogenidy, alkalické 
kovy, alkalické soli, kovy alkalických zemin, 
kovy v práškové formě, oxidy kovů, soli 
kovů, nekovy, oxidy nekovů, aldehydy, 
amoniak, hydrazinem a jeho deriváty, 
hydridy, ethery, anhydridy, alkeny, 
organické nitrosloučeniny, mosaz, 
nečistoty/prach, zásady, kyselina dusičná a 
chromsírová, minerální kyseliny, alkoholy, 
halogen-halogenové sloučeniny, kyselina 

NE    



chlorsulfanová, rozpoušědla, uhlovodíky, 
dýmavá kyselina sírová. 

185. 
Skladuje se hydroxid sodný v obalech, jenž 
nejsou z hliníku, cínu nebo zinku? 

ANO    

186. 

Je zamezeno, aby se hydroxid sodný dostal 
do styku s kovy, lehkými kovy, kovy 
alkalických zemin v práškové formě, 
kyselinami, nitrily, sloučeninami amoniaku, 
hořčíkem, kyanidy, fenoly, organickými 
nitrosloučeninami, organickými 
hořlavinami a oxidovatelnými látkami. 

NE    

187. 
Je zamezeno, aby se ANTI-GERM CLEAN A-
N 30 skladoval společně s louhy? 

NE    

188. 
Je podlaha skladu odolná proti účinkům 
látek zde skladovaných? 

ANO    

 


