Katalog rizik společnosti PD clean s. r. o., Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Žebříky /
Žebříky

Jednoduché a * pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability
dvojité
žebříku při použití žebříku pro práci;

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky /
Žebříky

Jednoduché a * pád osoby ze žebříku při vystupování či
dvojité
sestupování;

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití
jednoduchého nářadí;
* udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
* při používání žebříků dodržovány zákazy:
- používat poškozené žebříky,
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám
současně,
- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu
žebříku,
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg,
- pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m
od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce,
- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s
dlouhými tkaničkami apod.
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také
práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke
snížení stability žebříku;
* k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu
vychýlení, zvrácení a rozevření;
* horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro
výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu o 1,1 m (přesah mohou
nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit);
* postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
* při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m,
používat osobní zajištění proti pádu;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných
i kovových žebříků;
3 3 3 27 * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

* pád pracovníka ze žebříku v důsledku
nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení
žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení
a nerovnoměrném zatížení žebříku;

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky /
Žebříky

Jednoduché a * větší nároky na zajištění stability hliníkových
dvojité
žebříků s malou hmotností (většími nároky na

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;

* při používání žebříků dodržovány zákazy:
- používat poškozené žebříky,
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám
současně,
- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu
žebříku,
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg,
- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s
dlouhými tkaničkami apod.
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také
práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke
snížení stability žebříku;
* k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu
vychýlení, zvrácení a rozevření;
* horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro
výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu) o 1,1 m (přesah
mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě
uchopit);
* postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
* při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m,
používat osobní zajištění proti pádu;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných
žebříků;
4 3 3 36 * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití
jednoduchého nářadí;
* udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
* při používání žebříků dodržovány zákazy:
- používat poškozené žebříky,
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám
současně,
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky /

Žebříky / Žebříky přenosné

Žebříky /

Jednoduché a * převrácení žebříku jinou osobou, najetí na

Jednoduché a dvojité žebříky

Jednoduché a * prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Stavební práce / Bourání a
* pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukční
Bourací a
rekonstrukce části objektu na pracovníky;

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu
žebříku,
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg,
- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s
dlouhými tkaničkami apod.
* k zajištění stability kovový žebřík spolehlivě zabezpečovat proti posunutí,
bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření dle pokynů výrobce (návod k
použití, symboy vyznačené na postranicích žebříku);
* horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro
výstup přesahoval výstupní úroveň podlahu, plošinu o 1,1 m (přesah mohou
nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit);
* postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
* při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m,
používat osobní zajištění proti pádu;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných
žebříků;
2 3 2 12 * zajištění příp ohrazení prostoru kolem paty žebříku;
* bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky apod);
3 3 3 27 * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
* nepoužívat poškozené žebříky,
* nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po žebříku více
osobami současně,
* nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg,
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných
žebříků;
2 3 2 12 * průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení
technologického postupu;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Stavební práce / Bourání a
* neřízené nekontrolovatelné, předčasné a náhlé
Bourací a
rekonstrukce zřízení konstrukce;

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Stavební práce / Bourání a
rekonstrukce
Bourací a
rekonstrukční
práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce

* zřícení části objektu nebo konstrukce po
narušení nebo vybourání nosné zdi, pilíře a jiné
nosné nebo podpěrné konstrukce (po ztrátě
stability a nosnosti nosné konstrukce);
* rizika spojená se strukturální integritou v
případě demontáží, bourání většího rozsahu nebo
demolic;

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Stavební práce / Bourání a
* pád materiálu nebo části konstrukce na osobu;
Bourací a
rekonstrukce
rekonstrukční
Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* při bourání a rekonstrukčních prací postupovat podle projektu a
technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a
pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohroženého
bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit
uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů;
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční
bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým
dozorem odpovědného pracovníka;
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda
nemají nosnou funkci;
1 4 3 12 * průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení
technologického postupu;
* při bourání a rekonstrukčních prací postupovat podle projektu a
technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a
pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohroženého
bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit
uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů;
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční
bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým
dozorem odpovědného pracovníka.
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda
nemají nosnou funkci;
2 4 3 24 * průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, stanovení
technologického postupu;
* při bourání a rekonstrukčních prací postupovat podle projektu a
technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a
pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, (resp. jeho části ohroženého
bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit
uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů;
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke změně konstrukční
bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce provádět pod stálým
dozorem odpovědného pracovníka;
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda
nemají nosnou funkci;
2 3 2 12 * vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení,
vyloučení provozu apod.), určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a
vjezdu do bouraného objekt, udržování komunikací;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce
Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce
Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Stavební práce / Bourání a
Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

* zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Stavební práce / Bourání a
* propadnutí pracovníka podlahou, stropem,
Bourací a
rekonstrukce střechou a jinými narušenými částmi starých a

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Stavební práce /
Bourací a
rekonstrukční
práce
Stavební práce /
Bourací a
rekonstrukční
práce
Stavební práce /
Bourací a
rekonstrukční

Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a rekonstrukce

Bourání a
* pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného
rekonstrukce okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory
v podlahách při ručním bourání a manipulaci s
materiálem
Bourání a
* propíchnutí, prořezání chodidla např. hřebíky a
rekonstrukce jinými ostrohrannými části, pořezání sklem a
pod.;
Bourání a
* prašnost;
rekonstrukce
Bourání a rekonstrukce

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména
prostor pod místy práce ohrožený bouráním;
* dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu;
* při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční prvky jen
tehdy nejsou-li zatíženy;
* ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora
dolů;
* dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí a to
odbourávání zdiva po menších vrstvách shora dolů;
* řezání ocelových konstrukcí správným způsobem dle pracovního nebo
technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo
prvku na pracovníka;
2 4 3 24 * vyloučení nebo omezení práce nad sebou;
* opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce
ve výšce;
* používání ochranné přilby proti zranění hlavy;
2 3 2 12 * vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, strop, střechu a jinou
konstrukci;
* podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní podlahy (dle potřeby
provést vyztužení a podepření) a lešení v kombinaci s prostředky osobního
zajištění apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto neúnosných
konstrukcích a pochůzných plochách;
* materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení
podlah nebo stropů vybouraným materiálem;
* průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného materiálu;
2 3 2 12 * zajištění volných okrajů bouraného objektu ochrannou konstrukcí popř.
použití osobního zajištění zejména při ručním při bourání střech,
obvodových zdí, stropů apod.;
2 2 2

8 * včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými částmi, používání OOOP
(prac. obuv s pevnou podrážkou, rukavice)

3 2 2 12 * provedení opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění vodní
mlhou, vybouraný materiál a suť materiál spouštět uzavřeným shozem až do
místa uložení);
Pozn.: při použití skluzů, uzavřených shozů nesmí dojít k jejich přetížení,
uvolnění a deformacím (slouží zpravidla jen pro lehčí vybouraný materiál);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Bourací a rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce

Stavební práce / Staveniště,
Staveniště
pracoviště ,

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště,
Staveniště
pracoviště ,
podlahy a
komunikace pohyb osob
Stavební práce / Staveniště,
Staveniště
pracoviště ,

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

* pád, naražení různých částí těla po nastalém
pádu v prostorách staveniště, podvrtnutí nohy při

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení
o různé překážky a vystupující prvky v prostorách
stavby
* uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých
zasněžených a namrzlých komunikacích a na

Stavební práce / Staveniště,
Staveniště
pracoviště ,

* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní,
uklouznutí při chůzi po svazích apod.)

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Staveniště

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Stavební práce / Nebezpečné * pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů,
Staveniště
otvory a jámy jam;

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* používání OOPP (ochranných masek - respirátorů);
4 3 3 36 * bezpečný stavu povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů
do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez
překážek a zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.;

* zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v
suterénních prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního osvětlení,
v kanálech apod.);
3 2 2 12 * odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních
prostorách, na chodbách apod.);
4 3 3 36 * vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních
komunikací a přístupových cest, chodníků ;
* jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí;
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp;

* propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání
podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi

Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob

Poznámka

* vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace;
* včasné odstraňování komunikačních překážek;
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP );

Stavební práce / Staveniště,
Staveniště
pracoviště ,

Stavební práce / Staveniště

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

8 * včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části bednění,
vybouraný materiál s hřebíky apod.);
* vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou;
2 3 2 12 * opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků zábradlím
příp. nápadnou překážkou;
* vhodná pracovní obuv s protiskluznou úpravou;
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště; zřídit
pomocné stupně pro nutnou chůze po svahu;
* volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max.
přípustného sklonu svahu, násypu;
2 3 2 12 * zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o velikosti více než 25
cm) dfostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo
pevným zábradlím;
2 2 2
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Staveniště Nebezpečné otvory a jámy

Stavební práce / Staveniště Nebezpečné otvory a jámy

Stavební práce / Vstupy,
Staveniště
schodište,
rampy,

Stavební práce / Staveniště

Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě

Stavební práce / Staveniště

Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě

Stavební práce / Staveniště

Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě

Stavební práce / Staveniště

Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě

Stavební práce / Staveniště

Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě

Stavební práce / Vstupy,
Staveniště
schodište,
rampy,

Stavební práce / Staveniště

Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě

Stavební práce / Staveniště

Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě

Stavební práce / Výstupy a
Staveniště
sestupy
Stavební práce / Působení

Stavební práce / Staveniště

Působení povětrnostních a přírodních vlivů

Stavební práce / Staveniště

Působení povětrnostních a přírodních vlivů

Stavební práce / Působení

Stavební práce / Staveniště

Působení povětrnostních a přírodních vlivů

Stavební práce / Staveniště

Působení povětrnostních a přírodních vlivů

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými
poklopy a přikrytím otvorů;
* propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi
umístěnými na pochůlzných plochách staveniště;
* pády pracovníků při vstupu do objektu, při
vystupování, méně při vystupování, ze schodů a
žebříků;
* uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách;

Poznámka

* poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí;

3 3 3 27 * zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm,
opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem;
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již
v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť,
omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu;

* uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu
schodišťového stupně

2 3 2 12

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená
místa práce
* prochladnutí pracovníka v zimním období při

2 3 2 12
2 2 2

8

* přehřátí, úpal v letním období;

2 2 2

8

* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů;
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech,
rampě;
* vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami,zarážkami apod. prvky a to
při sklonu rampy 1:3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1:4 - 50 cm a
při sklonu 1:5 - 55 cm od sebe;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při
výstupu po žebříku;
* udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého
našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem znečistěné obuvi;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schod. stupně, kde
jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné, nepoškozené obuvi, očistění obuvi před výstupem
na žebřík;
* ke místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště,
rampy a pod.)
* poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);
* podávání teplých nápojů;
* přestávky práci v teplé místnosti;
* poskytování chladných nápojů;
* přestávky v práci;
* používání ochranné přikrývky hlavy;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Stavební práce / Působení
* oslnění; zánět spojivek;
Staveniště
povětrnostníc
h a přírodních
vlivů

1 2 1

Stavební práce / Břemena a
Staveniště
předměty pád z výšky

2 3 2 12 * bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;

Stavební práce / Staveniště

Břemena a předměty - pád z výšky

Stavební práce / Staveniště

Břemena a předměty - pád z výšky

Stavební práce / Staveniště

Břemena a předměty - pád z výšky

Stavební práce / Staveniště

Břemena a předměty - pád z výšky

Stavební práce / Staveniště

Břemena a předměty - pád z výšky

Stavební práce / Lešení a
Práce ve
podobné
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka
s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z
materiálu přepravovaného jeřábem a jiným
strojem);
* pád úmyslně shazovaného materiálu a
jednotlivých předmětů z výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje
podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce

Poznámka

2 * použití slunečních brýlí, zástěn apod.;

* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak,
aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo
shození větrem;
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při
podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupu do objektů;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce,
vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;

pád pracovníka z výšky * pád lešenáře při montáži resp. při demontáži
jednotlivých prvků lešení (trubek, rámů, podlah
apod.)
* pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů
pracovních podlah lešení; při práci a pohybu osob
na lešení;
* pád pracovníka při užívání lešení;
* pád osoby při odebírání břemen dopravovaných
el. vrátkem, jeřábem z nezajištěných podlah
lešení;
* pád při šplhání a vystupování po konstrukčních
prvcích lešení (nepoužití žebříku);

* na stavbách používat ochranné přilby;
3 4 3 36 * montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s
odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem);
* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení
(vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení,
prohlídka,popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním
resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě
atypických lešení, rekonstrukcí apod.;
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa
práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná
únosnost, pevnost a stabilita;
* průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m
zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty,
obednění);
* používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení;
* zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné
okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu;
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Lešení a
Práce ve
podobné
výškách / Lešení konstrukce
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení
nekotveného a pojízdného lešení;
(doplnit a upravit dle podmínek pracoviště,
staveniště)
Při změněném způsobu užívání lešení, který by
mohl mít za následek snížení statické, funkční
nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení
musí z těchto hledisek posoudit a v případě
nutnosti v potřebném rozsahu upravit

* pád a zřícení lešení v důsledku působení
vnějších sil zejména větru a ztráty stability,
tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení (dle ČSN 73
8107, ČSN 73 8101 a dle přísl. dokumentace výrobce) a po předání do
užívání;
* zajištěn podlahy v poli lešení kde se odebírají břemena dopravovaná el.
vrátkem alespoň jednotyčovým zábradlím;
* zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování);

Lešení se navrhuje s ohledem na funkční požadavky, bezpečnost
pracovníků, komunální bezpečnost; pokud konstrukční uspořádání i ostatní
technické údaje vyplývá z techn. norem, typových nebo obdobných
výrobních podkladů, považují se tyto podklady za dokumentaci podle čl.
115 a 116 ČSN 73 8101.
3 4 3 36 * konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek
zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí;
* provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po
celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než
lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle
dokumentace zakrývaných lešení);
* používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena dle ČSN
73 8101 a přísl. dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna
jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř.
vzepřením), je-li podlaha je únosná a těsná,jednotlivé prvky podlah jsou
zajištěny proti posunutí,
Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a pod. lešení musí mj.
zabránit vybočení konstrukce a proto se musí kotvit každý sloupek po výšce
6 až 8 m (dle výšky lešení), přičemž u lešení zakrytých (sítí nebo plachtou)
se musí délka kotvení snížit až na polovinu.
Prostorové tuhosti a stability se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného
ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách a kotvením nebo vzepřením.
Stability lešení proti překlopení se dosahuje
a) kotvením,
b) vzepřením,
c) poměrem výšky lešení k nejmenšímu rozměru jeho základny, popř. zátěží
(např. u pojízdných a volně stojících lešení);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Stavební práce / Lešení a
Práce ve
podobné
výškách / Lešení konstrukce
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Lešení a
Práce ve
podobné
výškách / Lešení konstrukce
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Lešení a
Práce ve
podobné
výškách / Lešení konstrukce
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Lešení a
Práce ve
podobné
výškách / Lešení konstrukce
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* pády osob při sestupu (méně při výstupu) na
podlahy lešení, ze žebříků;

* pád (překlopení, převrácení pojízdných a volně
stojících lešení při nezajištění stability těchto
druhů lešení

* propadnutí a pád nebezpečnými otvory mezerami v podlahách lešení širších než 25 cm;
* pád pracovníka mezerou mezi vnějším okrajem
podlahy lešení přilehlou budovou mezerou v
koutech, rozích, štítových stěnách, u vystupujících
říms, balkonů, lodgií apod.)

* propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení
konstrukcí, zejména dřevěných; následkem jejich
vadného stavu, přetížení podlah lešení -

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

3 4 3 36 * zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na podlahy lešení; vyžadovat
používávání žebříků k výstupu a sestupu i podlahy kozových lešení);
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování
místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.);
* dodržování zákazu seskakování z lešení (platí i pro kozová lešení) a
slézání po konstrukcí lešení;
2 4 3 24 * používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol
opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu(fixace kol
brzdami nebo opěrkami);
* zajištění stability lešení poměrem základny 1:3 (popř. i 1:4 je-li sklon
max. l % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny
stabilizátory nebo přídavnou zátěží;
* pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.;
* při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení;
3 3 3 27 * nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně
únosnými poklopy; mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým
objektem nesmí být větší než 25 cm;
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;

* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti
vodorovnému posunutí;
* poklopy dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení;
2 4 3 24 * výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah lešení,
vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva
(hranoly, fošny);
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno
před osazením a zabudováním odborně prohlédnout;
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných zatímních
pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění
apod.) a správné a souvislé osazení podlah. dílců a jednotlivých prvků
podlah lešení na sraz;
* nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod.
(hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí
přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce /
Práce ve
výškách / Lešení
a práce ve

Lešení a
podobné
konstrukce
pro práce ve

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce /
Práce ve
výškách / Lešení
a práce ve

Lešení a
podobné
konstrukce
pro práce ve

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu
horizontálnímu pohybu;
* vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo
jiných pomocných konstrukcí

* pád, propadnutí následkem chybně uloženého
prvku podlahy (fošny, podlahového dílce)

* propadnutí poškozenou podlahou
* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení
úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné
pracovní podlahy, podlahového dílce lešení,
poklopů apod.;

* pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z
podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy
(cihla, drobný materiál, úlomek z materiálu);
ohrožení občanů, veřejnosti
* pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo
jednotlivých předmětů z výšky při montáži a
demontáži lešení
* nahodilý pád materiálu z volného okraje
podlahy lešení;

Ke zlomení dochází vlivem použití nekvalitního řeziva, zejména
nadměrných vad, když jejich rozsah (nejčastěji rozměry viditelných suků,
jejich umístění a stav) přesahuje přípustnou toleranci a má vliv na
mechanickou vlastnost dřeva a na snížení pevnosti dřevěného prvku při
namáhání na ohyb apod.
2 3 2 12 * na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců. Základní
parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených
podlahových dílců uvádí tab. 4 a obr. 4 ČSN 73 8101, přičemž pro tyto
dílce platí následující požadavky:
- příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového
dílce.
- prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz,

- pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro
vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm,
- ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného
materiálu musí být navrženy dle ČSN 73 8101;
* zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu;
* dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a
únosnost;
Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových
prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí (dle tab. l a 2 ČSN 73
8101):
2 3 2 12 * bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení mimo okraj;

* zajišťování volných okrajů podlah lešení, zarážkou při podlaze, popř.
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných
okrajů nebo záchytnou stříškou;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupu do objektů těsných a vhodně
upravených dle charakteru ohrožení a provozu na lešení;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

Stavební práce / Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách

* odstřik, prosáknutí malty, kapalin používaných
při práci na lešení
* pád materiálu, předmětů, případně částí lešení z
podlah lešení při dopravě materiálu výtahy el.
vrátky

Stavební práce / PROSTŘED * nezachycený pád při použití prostředků
Práce ve
KY
osobního zajištění (POZ);

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / PROSTŘED * náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při
montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve
výškách;
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;
* dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení;
* vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení,
zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení);
2 4 3 24 * správné použití POZ, aplikace jen povolených kombinací POZ; kontroly a
zkoušky POZ, dodržování návodu k použití;
* správná volba vhodného a spolehlivého místo upevnění (ukotvení),
základním kritériem pro výběr kotvících bodů je druh techniky, způsob
provádění prací ve výšce, možnosti dané pracovištěm);
* místo upevnění (ukotvení) POZ (kotvící bod, dočasné nebo trvalé
kotvícího zařízení včetně přičleněných upevňování POZ) musí odolat ve
směru pádu minimální statické síle 15 kN, aby při zachycení kinetické
energie vzniklé případným volným pádem pracovníka zajišťovaného POZ
nedošlo k jeho následnému pádu, např. v případě vytržení, zlomení,
uvolnění, vysmeknutí kotvícího zařízení,prasknutí dřevěného prvku,
zlomení ocel. tyče apod.;
* způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit; v
aplikacích, kdy není možnost ověření únosnosti kotvení a kotvícího bodu
výpočtem, např. kde mechanické vlastnosti materiálů (konstrukční
provedení oken, radiátorů, dveřních zárubní, zdiva, způsob upevnění a
spojení konstrukčních prvků a zařízení v na objektech apod.) ověřit
realizovatelnost kotvení a použití POZ nejsou známy a nelze statikem (viz
ČSN EN 795);
* pracovník musí být zabezpečen zajištěn proti pádu POZ stále a to i při
přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) POZ např. pomocí vodícího
lanka a kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným jištěním, popř.
kombinací různých způsobů;
* při návrhu vhodných druhů POZ jejich vzájemné kombinace vycházet z
příslušných návodů k obsluze
2 2 2 8 * odstranění překážek v předpokládané dráze pádu;
* seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu;
* použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu;
* vyloučení "kyvadlového efektu" tj. POZ - kotvit pokud možno nad
pracovním místem pracovníka;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / PROSTŘED * zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné
Práce ve
KY
poloze (poškození krční páteře, obličeje, odražení

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Zděné
Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zděné
Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zděné
Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka

* použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech;

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / PROSTŘED * náhlé zachycení zachycení pádu při použití
Práce ve
KY
bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku) -

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

* pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky,

* převržení nestabilně uložených předmětů

* pád osazovaných překladů, přiražení prstů

2 3 2 12 * použití POZ tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky,
seřízení délky úchytného lana);
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na POZ
2 3 2 12 * správné použití POZ, např. upevnění POZ do zádového kotvícího
kroužku;
* použití POZ (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný
pád delší než 1,5 m;
* správné použití POZ (postroje) s tlumičem pádové energie;
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na POZ
3 3 3 27 * správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci,
* dodržování zákazu házení cihlami a pod.;
* bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na
volné okraj zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení;
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno
provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných
nefyziologických polohách;
2 4 3 24 * správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci,
* dodržování zákazu házení cihlami a pod.;
* bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na
volné okraj zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení;
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno
provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných
nefyziologických polohách;
3 2 2 12 * správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci,
* dodržování zákazu házení cihlami a pod.;
* bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na
volné okraj zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení;
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno
provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných
nefyziologických polohách;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Stavební práce / Zděné
Zednické práce konstrukce
zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

* zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku
porušení a ztráty stability, příp. tuhosti, opěrných
a izolačních zdí - přizdívek, komínového zdiva,
pilířů, štítových i jiných zdí, příček a jiných
zděných konstrukcí;
* pád zdiva na pracovníka;

Stavební práce / Zděné
* pád konstrukcí a zabudovávaných a
Zednické práce konstrukce
osazovaných předmětů a konstrukcí o větší
Stavební práce / Zednické práce Zděné
dě konstrukce
í
i ád
ž í
b
zdění h
Stavební práce / Zděné
Zednické práce konstrukce zdění
Stavební práce / Zděné
Zednické práce konstrukce
zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Stavební práce / Zednické práce

Zděné konstrukce zdění

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* propadnutí osob při zhotovování stropů z
tenkostěnných keramických materiálů a jiných
nedostatečně únosných konstrukcí stropu;
* zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem a to
především odstříknutím vápna při jeho hašení a
manipulaci resp. odstřik vápenné malty z
míchačky při výrobě malty, při manipulaci a
dopravě malty (nejnebezpečnější je zasažení očí,
kdy může dojít k trvalému poškození oka popř. i
ke ztrátě zraku v důsledku po leptání oční
rohovky; při kontaktu vápna a vápenného prachu
nebo sliznicemi a po kožkou dochází může dojít k
těžkému poleptání postiženého místa);

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

2 3 2 12 * stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů, zdění
komínů, pilířů apod. konstrukcí, vyzdívání po částech, až kdy nově vyzděné
zdivo nevykazuje dostatečnou pevnost; nezatěžování zdiva izolačních
přizdívek zeminou;
* vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic)
zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí;
* zakotvování příček do zdiva;
* použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady);
* vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek
stanovených v projektu;
* případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem
projednávat a odsouhlasovat se statikem;
* správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přizdívek ve
výkopech (nenahrazovat jimi bednění);
2 3 2 12 * postupovat podle projektu;
* respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění
osazovaných předmětů);
2 3 2 12 * nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů,
vytvoření únosné pomocné pracovní podlah;
3 4 3 36 * správný postup při hašení vápna a při přípravě vápenného mléka
(dodržování zákazu hašení v úzkých a hlubokých nádobách);

* správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, při výrobě malty v
míchačce a její další manipulaci i zpracování (pokud možno tak, aby bylo
minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka);
* používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem vždy);
stránka 14 z 32

Katalog rizik společnosti PD clean s. r. o., Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Stavební práce / Úpravy
* zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím
Zednické práce povrchů stěn vápenného mléka a řídké malty při omítání a
a stropů
bílení stěn a stropů;
Stavební práce / Zednické práce

Úpravy povrchů stěn a stropů

Stavební práce / Úpravy
* práce v nefyziologických polohách, v kleče,
Zednické práce povrchů stěn poškození zdraví - pohybového aparátu;
Stavební práce / Zednické práce Úpravy povrchů stěn a stropů
* práce v nepřirozené poloze těla nebo jeho částí,
vynucené polohy;
Stavební práce / Zednické práce

Stavební práce / Zednické práce

Stavební práce / Zednické práce

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická

2 1 1

* nebezpečné vlastnosti polyuretanů způsobují
jejich tvrdidla tvořená izokyanáty;
Tvrdidla jsou plně polymerována, ale přesto
obsahují určité množství volného izokyanátu,
jehož výpary způsobují podráždění dutiny ústní,
nosní sliznice, hltanu a hrtanu, způsobují kašel,
žaludeční obtíže, dýchací obtíže a průduškové
astma; dále dráždí pokožku a oční sliznici;

* ve zvýšených koncentracích způsobuje
izokyanát slzení a záněty spojivek;
Polyuretany Ve stavebnictví se používají jako lité podlahové
povlaky, izolační prostředky, plnící a těsnící
hmoty, základní hmoty pro další úpravy a jako
lepidla
Mechanizova * zranění odletujícími částmi opracovávaných
né nářadí materiálů při práci vrtačkami, bouracími kladivy,
elektrické,
sekáči apod. (elektrickými i pneumatickými);
pneumatické

* používání OOPP k ochraně zraku
2 * správné pracovní postupy;

* používání rukavic
2 3 2 12 * zravotní způsobilost, lékařské prohlídky;
* bezp. přestávky v teplém prostředí;

Úpravy povrchů stěn a stropů

Stavební práce / Polyuretany
Zednické práce
Stavební práce / Zednické práce
Polyuretany

Poznámka

4 2 2 16 * správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem (pokud možno tak, aby
bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka);

Úpravy povrchů stěn a stropů

Stavební práce / Úpravy
* pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a
Zednické práce povrchů stěn dlaždic;
a stropů
Stavební práce / Zednické práce

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

2 2 2

* používání OOPP k ochraně kolen;
8 * zabránění přímého kontaktu s látkou, OOPP;
* izokyanátové astma je vždy spojeno se změnou zaměstnání, neboť každé
další sebemenší podráždění způsobuje stále větší obtíže;

Polyuretany

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

2 2 2

8 * při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u
vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat brýle nebo
obličejové štíty;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Malá
mechanizace,
nářadí /

* zranění očí a obličeje odletujícími částmi při
opracovávaných různých materiálů
pneumatickými i elektrickými bruskami,
vrtačkami, bouracími kladivy, sekáči apod.;
(nejzávažnější je ohrožení očí odlétnutými
úlomky, třískami, drobnými částicemi broušeného
a řezaného materiálu a zejména brousícího resp.
řezacího kotouče u brusek)
Mechanizova * , vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky
né nářadí apod. v případě "zakousnutí" (zaseknutí) nebo
elektrické,
prasknutí vrtáku, při držení obrobku v rukou;

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Mechanizova * vyklouznutí, vypadnutí mechan. nářadí z ruky,
né nářadí sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí,
elektrické,
zejména rukou a přední části těla (pořezání, řezné

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizova
né nářadí elektrické,
pneumatické
všeobecně

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů,
rukavice na rotující nástroj (nejčastěji vrták u
vrtaček a rotující upínací součásti brousících,
leštících, hladících kotoučů apod. nářadí s
rotujícími nástroji);
* namotání, navinutí rukavice při kontaktu ruky s
rotující míchací vrtulí nasazenou na el. vrtačku;

Poznámka

* používání brýlí, popř. i obličej. štítků k ochraně očí, popř. obličeje před
odlétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi broušeného (řezaného)
materiálu a brousícího resp. řezacího kotouče zejména u brusek a
kotoučových pil u ostatních nářadí dle míry ohrožení;

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Malá
mechanizace,
nářadí /

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

3 2 2 12 * obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je
vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit;
* vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí
ruky obsluhy z jeho tlačítka;
* soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení;
* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment
vrtačky při zablokování vrtáků);
* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě;
3 2 2 12 * používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;

2 2 2

* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a
mastnotou);
* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to
řádným utažením ve všech třech polohách;
* nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;
* vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání
používat vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem;
8 * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;

* nepracovat v rukavicích;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá

Mechanizova * zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
mechanizace,

Mechanizova * ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími
né nářadí částmi omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná
nářadí /

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Malá
mechanizace,
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizova * zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě
né nářadí pádu nářadí z výšky při práci na žebřících, v
elektrické,
případě nedostatečného upevnění nářadí;
pneumatické
všeobecně
Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Mechanizova * pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku
né nářadí apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.,
(nebezpečné je držet nářadí, zejména vrtačky, při práci v rukavicích);
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v
klidu;
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na
spínači;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou
odstraňovat třísky a odpad;
2 3 2 12 * správné osazení a upevněné nástroje;
* použití vhodného nástroje;
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování
nářadí;
* funkční ochranné zařízení;
2 2 2 8 * omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a pod. nestabilních
konstrukcích pro práce ve výškách;
* používání OOPP (brýle, čepice popř. přilba);
* pevné postavení pracovníky s možností odklonit hlavu či tělo mimo
padající části
3 2 2 12 * omezení práce s nářadím na žebřících;

* připoutání nářadí k tělu, části oděvu, požití brašen, pouzder, poutek apod.;
2 3 2 12 * zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím,
omezení práce na žebřících;
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, namísto žebříku
používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a s
plošinou, lešení apod.);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Mechanizova
né nářadí elektrické,
pneumatické
všeobecně

* ohrožení dýchacích cest jemným prachem,
zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění. Při
dlouhodobější práci s nářadím na opracování
kamene a stavebních materiálů a výrobků (zvlášť
nebezpečný křemičitý (silikonový) prach
přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.),
kameniny, betonu, teraca apod.)

2 2 2

* vibrace přenášené na ruce s postižením různých
tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní
poruchy, onemocnění nervů; tyto poškození
zdraví se projevují degenerativními změnami,
které vznikají přímým mechanickým účinkem
rázů; traumatická vibrační vazoneuróza při
dlouhodobější práci s některými druhy nářadí,
zejména pneumatickými;

2 2 2

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná
nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná
nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Malá

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Mechanizova
né nářadí elektrické,
pneumatické
všeobecně

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Poznámka

8 * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat
ochrannou masku (respirátor);

* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;
8 * udržování nářadí v řádném technickém stavu;

* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze;

Mechanizova * úraz obsluhy elektrickým proudem
2 4 3 24 * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;
Pozn.: Z principu ručního nářadí drženého v
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním
rukou vyplývá větší nebezpečí úrazu při průchodu
nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových
el. proudu živým organismem. Na nářadí působí
konstrukcích;
pracovník silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a
styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V
případě poruchy izolace pak dochází nezřídka ke
svalové křeči, k zástavě dechu, ve vážných
případech i k fibrilaci srdečních komor. Při
zasažení el. proudem může dojít následně k pádu
pracovníka z výšky, žebříku apod.

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce
ve směně a po skončení práce s nářadím (případně závad předat nářadí nebo
jeho součásti k opravě);
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout
nebo zapnout ani poškozených el. přívodů
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
mechanizace,

Ruční nářadí * sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí,
otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím
Ruční nářadí

Malá
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí

Ruční nářadí * úrazy očí (!) odlétnuvší střepinou, drobnou
částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč
+ kladivo);

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Malá
Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí
Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Ruční nářadí
Ruční nářadí * vyklouznutí nářadí z ruky;
Ruční nářadí
Ruční nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Ruční nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Ruční nářadí
Ruční nářadí * zasažení pracovníka uvolněným nástrojem
kladivem, hlavicí apod. z násady;

Malá
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí
Malá
Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Ruční nářadí * sečné, řezné, bodné, tržné rány, zejména rukou,
Ruční nářadí
Ruční nářadí

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení
vidlice ze zásuvky;
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným
způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, el. kabel nenamáhat
tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně
označený a určený pro toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku
pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím;
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
3 1 1 3 * praxe, zručnost, popř. zácvik; používání vhodného druhu typu, velikosti
nářadí;
* zajištění možnosti výběru vhodného nářadí; dodržování zákazu používání
poškozeného nářadí;
3 4 3 36 * používání sekáčů, kladiv, palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů;

2 2 2

2 2 2

* používání OOPP k ochraně zraku;
8 * používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů
* pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.;
* provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce), hladký
vhodný tvar těchto částí, bez prasklin; udržování suchých a čistých rukojetí
a uchopovacích částí; jejich, ochrana před olejem a mastnotou;
* pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním
místa práce;
* pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka;
8 * nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou
pracovní částí apod.);

3 2 2 12 * používání nářadí vhodného tvaru, typu a velikosti;
* při práci se sečným nářadím vést (směřovat) nářadí od těla pracovníka;
uvolňovat silně dotaženou matici otáčením klíčem k sobě;
* správné používání nářadí (nedovolené použití páky);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Ruční nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Ruční nářadí
Ruční nářadí * pohmožděniny levé ruky;

Malá
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Malá
mechanizace,

Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Malá
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí
Malá
mechanizace,
nářadí / Ruční
nářadí
Malá
Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí
Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí
Malá mechanizace, nářadí / Ruční nářadí

Ruční nářadí * vyklouznutí kladiva z ruky;
Ruční nářadí * pád nářadí ze zvýšených pracovišť, naražení,
zhmožděniny, tržné a bodné rány;
Ruční nářadí

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R
* dodržování zákazu používat šroubováku jako sekáče, páčidla; dodržování
zákazu používat roztažených a vymačkaných klíčů při povolování a
dotahování matic;
* nepřetěžování nastavitelných klíčů;
3 2 2 12 * soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky;

2 2 2

8 * neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, zvýšených
pracovišť, podest, konstrukcí apod.;
* zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen apod. při práci ve
výšce;
8 * úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s nářadím ve
fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník nemusel pracovat
nářadím např. nad hlavou;

Ruční nářadí * odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s
nářadím ve stísněných prostorách, při opravách,
údržbě

2 2 2

Ruční nářadí * zasažení osoby nářadím (lopatou, krumpáčem,
vidlemi);

2 2 2

Ruční nářadí * sečné rány, useknutí prstů při práci se sekerou
Ruční nářadí
Ruční nářadí
Ruční nářadí

2 3 2 12 * praxe, zručnost, soustředěnost, zvýšená pozornost;
* pečlivé osazení topůrka a jeho zajištění proti uvolnění;
* dostatečně naostření sekery;
* zajištění přiměřeného pracovního prostoru;

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka

8 * udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky;
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné
látky /
Nebezpečné
látky

Nebezpečné
látky

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů)
3 3 3 27 Obecné zásady první pomoci
bez ohledu na druh, teplotu, koncentraci a délku
působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť
nebezpečné je zasažení očí), zasažení zásadami je
nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň
je rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza různě zbarvený příškvar);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* při expozici parám, aerosolu a plynu

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

. nízké koncentrace v ovzduší: pálení v nose,
rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, pocit dušení,
pálení spojivek, slzení, zarudnutí kůže
. vysoké koncentrace v ovzduší:otok hrtanu,
dušnost, kašel, svírání na hrudníku a bolest za
hrudní kosti, plicní otok s vykašláváním krví do
růžová zpěněného sputa, nebezpečí úmrtí,
poškození rohovky, na kůži navíc vznikají
puchýře;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* při potřísnění očí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

poleptání tkání v okolí očí, těžké poškození
rohovky (vředy až proděravění), může vzniknout
až oslepnutí;

Posuzovaný
Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která slouží k
bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. Součástí první pomoci
jsou i technická opatření (vypnutí elektrického proudu, vyproštění, zastavení
chodu stroje a pod.). Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné
prostředky a pomůcky - voda, která je nejdůležitějším prostředkem pro
přerušování expozice a musí ji být dostatek. Dále to jsou přikrývky nebo
jiné textilní materiály, umožňující ochranu postiženého před prochladnutím
a úpravu polohy postiženého. Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež
musí být pohotově na místě práce s nebezpečnými chemickými látkami a
přípravky a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se pracuje.

Při otravách jsou následující zásady první pomoci:

1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV
Je nutné si uvědomit důležitost zachování životně důležitých funkcí
postiženého (dýchání, krevní oběh, vědomí), vzhledem k tomu, že při
zástavě dýchání a krevního oběhu odumírají mozkové buňky již za 3 až 5
minut. V případě, že postižený nemá zachovány životně důležité funkce, je
třeba přikročit k neodkladnému oživování:
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* při potřísnění kůže
podle koncentrace a délky působení vzniká
poleptání I. až III. stupně, při lehkém postižení se
objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je
zarudlá, okolí lehce oteklé, při vyšších
koncentracích se objevují na zarudlé kůži
puchýřky a vysoké koncentrace způsobují
hlubokou nekrózu rozsáhlé poleptání může i
usmrtit;

* při požití

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní podněty, jako
hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje. Zjišťujeme, zda postižený
dýchá a zda má zachovanou srdeční činnost. Dýchání zjišťujeme
pozorováním pohybu hrudníku, poslechem, či přiložením tváře k nosu a
ústům postiženého (při vydechování je na tváři patrný vydechovaný
vzduch). Srdeční činnost kontrolujeme na velkých tepnách, nejlépe na
krkavici - krční tepně. Pokud postižený je v bezvědomí ale dýchá a má
zachovanou srdeční činnost, ukládá se do stabilizované polohy: poloha v
leže na boku, hlava na straně v mírném záklonu, s podloženou rukou pod
hlavou. Tato poloha umožňuje udržovat volné dýchací cesty a brání
vdechnutí případných zvratků do plic. Postiženého dále chráníme proti
prochladnutí přikrytím a neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení
nebo nedostatečnému dýchání
b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen nedostatečně.
Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční činnosti. U postiženého,
který nedýchá, ale má zachovanou srdeční činnost, se provádí umělé
dýchání z plic do plic: Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku,
záchrance provede záklon hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i
tento manévr může vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se provede tak, že
jednu ruku záchrance podloží pod šíjí, druhou položí na čelo a stlačuje mu
hlavu mírně do dozadu, přičemž rukou, která je pod šíjí, postiženého
nadzvedává.
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti. Po vyčištění
dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy (kapesníkem, prstem)
následuje vlastní dýchání z plic do plic, přičemž se zachovává záklon hlavy
a prsty se stlačují nosní dírky postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne
a vzduch vydechne do úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení
ukazuje na vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se opakuje 12 až
16 krát za minutu. Umělé dýchání je možné provádět přes resuscitační
roušku.
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

poleptání rtů, úst, hltanu s překrvením a oteklým
okolím, postižený zvrací a má průjem, i krvavý,
bolesti jícnu a žaludku s následným vývojem šoku
(celkové ochabnutí sil, dušnost, cyanóza modravé zbarvení kůže dobře viditelné na rtech,
ušních boltcích a konečcích prstů, orosení
studeným potem), který může vést ke smrti,
přežije-li postižený stadium šoku, hrozí
proděravění trávícího traktu, následné záněty
osrdečníku a pobřišnice a zejména jizevnaté
zúžení jícnu a pyloru (část žaludku)

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný
Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* vdechování výparů
ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných
pomocných chemikálií, které se v průběhu
vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

c) Při zástavě srdeční činnosti, tedy i krevního oběhu, provádíme nepřímou
masáž srdce. Jejím principem je

nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze srdce tak, že
zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři. Postižený musí ležet na zádech
na tvrdé podložce. Pak zachránce se zkříženýma rukama a nataženými lokti
působí tlakem svého těla přes zápěstí na dolní třetinu hrudní kosti. Hrudní
kost musí být stlačena o 4 až 5 cm, aby došlo k požadovanému efektu a
nepřímá masáž srdce má být prováděna s frekvencí 60 až 80 stlačení za
minutu.
d) Při bezdeší a současně i zástavě srdeční činnosti se provádí jak umělé
dýchání z plic do plic, tak i nepřímá srdeční masáž výše popsanými
způsoby. V případě dvou zachránců /jeden provádí nepřímou masáž srdce a
druhý umělé dýchání/ je poměr stlačování hrudníku /masáž srdce/ k
umělému dýchání 5 : 1, to znamená po pátém stlačení hrudníku se provede
jeden vdech. Když je zachránce pouze jeden, je tento poměr 15 : 3.

* vdechování prachu
přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich
rozmíchávání , při manipulaci se sypkými
hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;

2. ZÍSKAT INFORMACE
Především se snažíme zjistit, zda jde o otravu, nebo jiný, život ohrožující
stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo hypo-glykemickým šokem,
vysoký krevní tlak a pod.).

* poškození pokožky

Pokud jde o otravu, zjišťujeme, jak k otravě došlo, jakou látkou,, kde k
otravě došlo (doma - alkohol, léky, čisticí prostředky), v zaměstnání (s čím
pracuje), zda jde o požití, nadýchaní nebo potřísnění, jak velká je expozice,
jaká doba uplynula od expozice
V každém případě nutno zajistit ošetření.
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

při práci s epoxid. pryskyřicemi (působením
tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Řešit situaci klidně ale rozhodně, nepodléhat panice, vyvarovat se nepodání
žádných léků ale naopak i velkému množství a vysokých dávek léků. Zajistit
materiál ev. k rozboru (zvratky), poznamenat a informovat lékaře o
zákrocích (podané léky a pod). Není-li možno zajistit lékaře ihned, nutno
zajistit transport do nemocnice s doprovodem, schopném dát veškeré
potřebné informace.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v jakém stavu je
postižený:

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* kontakt s výpary
na rukou, v podpaždí a na obličeji (např. i v
důsledku nepřiléhajících OOPP), projevuje se
zapálením a zarudnutím pokožky; tyto jedovaté
výpary způsobují také druhotná onemocnění, která
se vesměs špatně hojí;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* vdechování výparů

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

ředidel, rozpouštědel nebo tvrdidel do průdušek
vede k poškození dýchacích cest, v konečné fázi
až trvalému; u lehčích případů dochází k
onemocnění bronchů (hůře snášenliví jsou kuřáci
na rozdíl od nekuřáků);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* alergické reakce

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

v důsledku expozice nejrůznějších látek;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný
Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* popálení příp. exploze

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

a) zasažení kůže:
Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním vstřebáváním
je třeba použít ochranné rukavice.
Co nejdříve oplachovat postižené místo dostatkem pokud možno teplé vody
(asi 30 - 35 st. C) po 10 až 15 minut, u silných alkálií nejméně 1 hodinu !

Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé látky, přímo
pod proudem vody, potřísněný oděv neprotahujeme přes obličej a dbáme,
aby odtékající voda nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány.
Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a oplachujeme kůži
proudem vody. Po důkladném oplachu, provedeme omytí mýdlem a
šamponem u olejových látek a látek rozpustných v tucích (organická
rozpouštědla) a opět důkladně opláchneme vodou.Kartáček použijeme
jenom na nehty. Kde je účelné, ostříhat kontaminované nehty, vlasy (u
žíravých a toxických látek), důkladně omýt v meziprstí, oblast za ušima a v
kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez použití
mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná, může vést k
poškození kůže tvorbou tepla při chemické neutralizaci! Inaktivace pouze u
zvláštních případů.
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

při používání ředidel, hořlavých kapalin,
reaktivních syntetických pryskyřic (jsou hořlavá,
stejně jako většina ředidel);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* nejrůznější příznaky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

jako zarudnutí, vyrážky, ale i rýma, slzení,
dýchací obtíže podle konkrétní látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný
Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a vést k
neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se předešlo vážnému
poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k zevnímu koutku
oka (aby voda nestékala do druhého nepostiženého oka, k ústům a nosu).
Výplach oka provádíme 10 - 15 min, nikdy nepoužíváme žádné
neutralizační roztoky. U osob s kontaktními čočkami je třeba čočky nejdříve
odstranit. Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě i
rozumná míra násilí k jeho rozevření. Nepoužívat neutralizační roztoky,
které mohou oko poškodit Vždy odeslat postiženého k očnímu lékaři
c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na čistý vzduch,
dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj). Je účelné odstranit parami
nasákly oděv, ostříhat vlasy a nehty v případě, že by mohli být zdrojem
dalšího vstřebávání jedu. U dráždivých látek hrozí edém plic, postižený
musí mít úplný tělesný klid, chránit ho před prochladnutím, poloha v
polosedě, možno vdechovat kyslík U osob významně exponovaných látkám
špatně rozpustných ve vodě (oxidy dusíku, fosgén, ozon) a alifatickým
uhlovodíkům a ropným látkám - sledovat nejméně 24 hod.
d/ požití:
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Posuzovaný
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Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

U osob v bezvědomí nepodáváme nic ústy, nevyvoláváme zvracení, uložíme
do stabilizované polohy, přivoláme lékaře. U látek žíravých nepodáváme nic
ústy, vypláchneme ústa vodou nebo mlékem, pokud má pacient úlevu po
napití vody nebo mléka, může požít maximálně 1 - 2 dl těchto tekutin,
nevyvoláváme zvracení, ihned dopravujeme do nemocnice. Ve většině
případů podáváme aktivní uhlí - desetinásobek množství, které chceme
odstranit, prášek nebo rozdrcené tablety smícháme s 1 - 2 dl vody. Aktivní
uhlí nepodáváme po požití žíravin bez celkového toxického účinku, u látek,
které málo váže - železo, kyanidy, glykoly, alkoholy.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy, kyselina
šťavelová a šťavelany, jód, síran měďnatý
Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén, látky rozpustné
v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)
Vyvoláváme zvracení, u jedů obvykle do 2 hod. po požití, přidáváme až 10
rozdrcených tablet živočišného uhlí do půl litru vlažné vody, nebo 5 lžiček
soli. V případě potřeby dráždíme prstem nebo neostrým předmětem měkké
patro. U žíravin nevyvoláme zvracení.
Zvracení nikdy nevyvoláváme při požití látek málo škodlivých, požití
žíravin, požití látek vyvolávajících pěnu (saponáty, tenzidy), požití látek s
rizikem vdechnutí zvratků (benzín, nafta, petrolej), u stavu somnoletních
(ospalost až spavost) - riziko vdechnutí zvratků.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující vliv požité
látky např.
u organofosfátů je to atropin,
u kyanidů je to amylnitrit,
u jodu je to škrob - bramborový a pod,
u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
u bromidů je to chloridsodný
u ethylenglykolu je to ethylalkohol
u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Bezpečnostní opatření:
* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a vlastnostmi látek;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami;
* přidělení a používábí OOPP pro běžné použití při zasažení žíravinami:
gumové rukavice, gumová zástěra, gumové holinky, ochranné brýle,
ochranný obličejový štít, kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti
kyselým parám a plynům;
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním krytem, úplný
ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky, zástěry, obuv
apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny, louhy), ředidlům,
rozpouštědlům, petrochemickým produktům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít), ochrana
dýchadel;
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;
* případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je nejlépe včas
změnit pracovní zařazení zaměstnance;
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech těchto látek,
např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí", "Pozor na potřísnění
pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a další informace (včetně informací v
bezpečnostních listech apod.);
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
3 3 3 27 * 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;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou,
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a
zařízení;
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární
nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným
topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech zařízení staveniště
...............................v zimním období);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem
při běžné činnosti, zpravidla dotyk na nekryté, či
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s
částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi,
které se staly živými následkem špatných
podmínek, zvláště jako :
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk),
nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem
neživých částí ( např . dříve nulování, zemnění),

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení - úraz

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající
z příslušných předpisů,

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící
jištění el. výstroje (výzbroje)např. částí el.
zařízení, pracovních strojů apod.;
- při nechráněných živých částech např. v
otevřeném rozvaděči, poškozené části el.
instalace, demontované kryty apod.,
- přístupné živé části el. zařízení v důsledku
mechanického poškození např. rozváděče apod.

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el.
částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření; respektovat
bezpečnostní sdělení;
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím,
* 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, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako
poslední;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* 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., šetrné zacházení s kabely a přívod.
šňůrami;
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič
bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které
jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny);
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou
stranách;
* 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;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická
zařízení úraz el.

dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí,
kovových konstrukcí) s el. vodiči při manipulaci,
při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů

Elektrická
zařízení -

nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi
elektrických zařízení

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Elektrická
zařízení /
Elektrická

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení - úraz

Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení úraz el.

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

záměna fázového a ochranného vodiče při
neodborném připojení přívodního vedení - šňůry a
neověření správnosti připojení, při neodborné
opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací

vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo
zakázanou manipulací pracovníky

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou,
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a
zařízení;
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení
vn a vvn;
3 3 3 27 * 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 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;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* 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;
3 3 3 27 * 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);
* respektovat barevné označení vodičů;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního
el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad;
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou
stranách;
3 3 3 27 * 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;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická

Elektrická

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

porušení izolace připojených pohyblivých přívodů

poškození, porušení izolace vodičů, kabelů
šňůrových vedení (při bouracích pracích,

nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě
nebezpečí nepřístupný hlavní vypínač

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození
na stavbách, 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.;
3 3 3 27 * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde
by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením;
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního
el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* 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.;
3 3 3 27 * 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 přiblížením k živým částem el.
zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před
výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el.
oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti,
plynů, prachů, par do el. zařízení, zejména v místech hořlavých prachů;
3 3 3 27 * vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy
a ovládání;
* informování všech zaměstnanců stavby ...................... o umístění hlavního
el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu;
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el.
rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením);
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární
nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným
topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech zařízení staveniště
……………….v zimním období);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická
zařízení -

vedení nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el.
venkovního vedení (i při manipulaci s

Elektrická
zařízení -

zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Elektrická
zařízení /

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /
Atmosferická

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Atmosferická * zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou
elektřina
elektřinou);

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním
vůdčím jiskrovým výbojem;
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým
výbojem:
- popáleniny všech stupňů;
- ochrnutí nervového systému;
- šok, zástava dechu;
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných
látek (energií blesku);
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové
plochy nebo hmoty

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení
vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem
za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v
předmětných předpisech
3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení
vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem
za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v
předmětných předpisech;
3 3 3 27 * vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení
(bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a
jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech;
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném
stavu (revize, odstraňování závad);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
1. Nahodilá
2. Nepravděpodobná
3. Pravděpodobná
4. Velmi pravděpodobná
5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
1. Poranění bez pracovní neschopnosti
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a
ohrožení
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí
a ohrožení
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a
ohrožení
5. Více významných a nepříznivých vlivů na
závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
1 - 3: Zanedbatelné riziko
4 - 10: Akceptovatelné riziko
11 - 50: Mírné riziko
51 - 100: Nežádoucí riziko
101 - 125: Nepřijatelné riziko
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