
Hlavní členění Prvek/činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
Uklouznutí při chůzi po terénu 4 3 3 Zpevněné komunikace a udžování čistoty

Zásah elektrický proudem 4 2 3 Revize a kontrola stroje 

Zranění oka 4 3 3 OOPP - (ochranné brýle) 

Říznutí, odříznutí prstu, části dlaně 3 2 2 Dodržování technologického postupu daného výrobcem materiálu, OOPP

Pohmoždění hlavy nebo těla, zlomenina, smrt 3 2 2 Kolektivní ochrana proti pádu, dodržování stanoveného pracovního postupu 

Zakopnutí, pád, pohmoždění 3 2 2 Pravidelný úklid staveniště, zvýšená opratornost pracovníku

Nadměrná hluková zátěž 3 4 3 používání ucpávek do uší

Zásah bleskem 5 2 3 použití bleskovsvodů a zákaz vstupu na střechu

Úder do obličeje, zranění končetin, bodné rány 4 2 2 Ostraha objektu

Náraz do povné překážky, srážka s jiným dopravním prostředkem 2 4 2 Dodržování silničních předpisů, dodržovat přiměřenou rychlost, věnovat se plně řízéni -

Vznik a rošíření požáru 2 2 1 Mít v autmobilu hasící přístroj, umísťuje se na dobře viditelném a přístupném místě

Zablokování ovládání pedálů 2 2 1 Používat boty s pevnou patou, aby nedošlo k jejich spadnutí z nohy a zablokování pedálů, které by omezily jeho výhled z 
vozidla

Používat předepsanou obuv 

Omezení výhledu řidiče 2 3 2 Při námraze vždy čistit všechny okna, v zorném poli řidiče nesmí být umístěny předměty, které by omezily jeho výhled z 
vozidla

Spadnutí, nebo propadnutí auta z důvodu špatné viditelnosti při opravě svého auta 2 3 2 Řidič smí vjet jen tam, kde si je jist, že terén odpovídá vozidlu

Zranění způsobené jiným automobilem z důvodu špatné viditelnosti při opravě auta 2 4 2 Použití reflexní vesty s vysokou viditelností Reflexní vesta

Zapříčinění nehody z důvodu poruchy 2 3 2 Pokud je to možné, tka poruchju ihned odstranit na místě, učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožen bezpečnost provozu v 
místě nehody, označit místo nehody, spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

Zapříčinění nehody z důvodu špatného stavu vozidla 2 3 2 Kontrola vozidla, včasné objevení závady, předání do opravy kompetentní osobě

Zranění řidiče při havárii 2 4 2 Řidič je povinen se za jízdy připoutat bezpečnostním pásem 

Způsobení nehody z důvodů mikrospánku 2 3 2 Dodžovat zákonem stanovené lhůty pro bezpečnostní pauzy

Sesypání nákladu při opravě vozidla 2 3 2 Neopravovat vozidlo při možnosti sesypání nákladu za zajištěného vozidla

Zapříčinění nehody z důvodu vnitropodnikových komunikacích 2 3 2 V zimě provádět údržbu vnitropodníkových komunikací všemi dostupnými prostředky

Odpadnutí kola 2 2 1 Při demontáži a montáži kola na vozidlo je třeba po ujetí určitého počtu kilometrů stanoveného výrobcem v návodu k 
obsluze, zkontrolovat dotažení kolových šroubů nebo matic 

Přejetí vlastním vozidlem při parkování, zranění jiné osoby 2 4 2
Zatahovat ruční brzdy, popřípadě použít jiné dostupné prostředky k zajištěné auta před náhodným rozjetím, zdůraznit začátek 
couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno 
pomoci způsobilé a náležitě poučené osoby

Použít zakládací klíny, musí být lehce přístupné a bezpečně 
uchopitelné 

Poškození vozidla při manévrování 2 3 2 Provádět manévrování jen tam, kde to dovoluje terén 

Zakouření - otrava lidí 2 3 2 Motor vozidla uvádět do chodu pouze za účelem bezprostředního výjezdu vozidla, neuvádět do chodu ohřívací zařízení 
motoru, prostoru pro čidiče nebo prostoru pro cestující, jestliže jejich provozem vznikají škodlivé zplodiny

Zranění osoby, nabourání auta z důvodu špatné komunikace 2 4 2 Při couvání, nebo jíném manévrování, u kterého se vyskytuje více osob, je potřeba si domluvit přislušné signály a určit 
vedoucí osobu 

Rozjetí vozidla při nakládání a vykládání nákladu 2 3 2 Zajištění vozidla proti pohybu, u návěsu, jednonápravových přívěsů a polopřívěsů je musí podepřít 

Zranění osoby při otvírání bočnic 2 4 2 Pracovník se musí přesvědčit, zda v blízkosti nestojí jiná osoba, stát mimo bočnice (bokem k  nákladu)

Poranění při nastupování a vystupování na nákladní plochu auta 2 4 2 Použít patřičný žebřík nebo jiné vhodné zařízení

Zasypání pracovníka pracujícího v době nakládání vozidla na korbě 2 4 2
Zabezpečit jeho bezpečnost patřičnými možnostmi a přijmount technická a orhanizační opatření, musí předem určit prostory 
pro bezpečné nakládání a vykládaní přepravovaného nákladu a zároveň určit zaměstnance, který tuto činnost řídí a 
koordinuje

Předepsané OOPP

Způsobení nehody,zranění přepravovaných osob umístěním nákladu 2 3 2 Umístění nákladu nesmí omezovat výhled řidiče, ani ohrozit přepravované osoby, náklad musí být na vozidle umístěn a 
upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu

Způsobení nehody přetížením 2 4 2 Maximální hmotnost nákladu nesmí překročit maximální hmotnost vozidla, maximální hmotnost na nápravu stanovenou 
výrobcem

Překlopení materiálu 2 4 2 Dostatečné zajištění nákladu, před jízdou toto zajištění překontrolovat

Způsobení nehody zapříčiněním špatného označení nákladu 2 3 2
Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečníva-li náklad z boku u motorového vozidla nebo 
jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm, musí být přečnívající konec nákladu označen 
předepsanym způsobem

Červeným praporkem o rozměrech 300x300 mm, odrázkami, 
reflexní folii. Při snížené viditelnosti (v noci) použít vpředu bílých 
světel, vzadu červenych světel 

Způsobení havárie při přepravě nebezpečného materiálu 2 4 2

Řidič se písemnými pokyny pro případ nehody, zabalit, zařadit a označit nebezpečný materiál, používat jen vozidla k 
přepravě daného typu nebezpečného materiálu, zamezit přepravě materiálu, který je zakázáno přepravovat, předat řidiči 
doklady a materiály k nákladu, uvést správné údaje v nákladním liště, prohlášení, předat řidiči kopii povolení podle 
zvláštních předpisů, zajistit proškolení všech osob, které se přepravy účastní, ustanovit bezpečnostního poradce pro tuto 
oblast

Způsobení havárie při přepravě plynu v tlakových nádobách 2 4 2
Při předávce kontrolovat, zda láhve nejsou deformovány, správně označeny a spravně zabezpečeny, nesmí být překročená 
teplota 50 °C při jejich přepravě, nahlášení závady v případě jejich poškození, zajisti láhve při přepravě pomoci řezízku ve 
2/3 výšky láhlve, zasadit je do kovových, přepravovat láhve jen s uzavřenými ventily a ochrannými klobouky

Zranění osob, poškození vozidla při manipulaci s tlakovými láhvemi 2 4 2 Ve vzdálenosti 5m od manipulace se nesmí ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm

Zničení vozidla převrácením nákladu 2 4 2 Náklad musí být na korbě (ložné části) vozidla rozprostřen rovnoměrně

Z dopravní nehody, které nejsme účastníci 2 3 2 Poskytnout první pomoc s použitím autolékarníčky, přivolat jednotky záchrané služby

Z dopravní nehody, které jsme účastníci 2 4 2 Poskytnout první pomoc s použitím autolékarníčky, přivolat jednotky záchrané služby

Zapříčinění nehody z důvodu překroční rychlosti 2 4 2 Vozidla se musí pohyboat v uzavřeném prostoru maximální rychlosti 5 km/h, na komunikacích max 30 km/h, přizpůsobit 
rychlost stavu komunikace , viditelnosti…přihlednout k funkci daného vozidla

Zranění osoby při převozu na speciálním zařízení zavinění dopravy nehody špatným upevnění 
speciálního zařízení

2 4 2 Nevozit další osoby ve vozidle, na speciálním zařízení, pokud na to není vozidlo uzpůsobené, po dokončení práce se 
zařízením jej řidič musí upevnit a zajistit proti neočekávanému pohybu, před samotnou jízdou musí zajištění překontrolovat

Zničení nákladu, přeprvní plošiny, vidlic 2 3 2 Náklad přemistovat jen při rovnoměrném zazížení

Zranění řidiče při manipulaci s břemenem, při jeho přemisťování 2 4 2 Vybavit vozidlo opěrnou mřízí (vysokou alespoň 1 m) ochranným rámem, ochrannou mřízí, ochranným zábradlím 

Převrácení vozidla 2 4 2 Před prací se zařízením zabezpečit vozidlo proti převrácení prověřit, v jakém je stavu terén, ve kterém chce stabilizaci provést 

Zranění obsluhy zařízení 3 3 2 Všechny stupadla, pracovní plošiny, musí být udržovány v čistotě

Zranění osob při průchodu kolem vypnutého zařízení 2 3 2 Po práci supsti zařízení na zem a mechanicky zabezpečit 

Zranění osoby při manipulaci se zařízením nad kabinou vozidla 2 2 2 V kabině se nesmí nikdo zdržovat

Zranění osoby při uchopení pohyblivých částí stroje 2 4 2 Uzavřít všechny otvory, které zajištují přistup k pohyblivým nebo jinak nebezpečným částem zařízení

Doprava pro více 
než 8 osob 

Při provozu na 
komunikacích 

Ohrožení přepravovných osob, plynulost dopravy 2 4 2 Pověřit řidiče, průvodčího ke kontrolování přepravovaných osob zajištění jejich bezprostřenosti, plynulosti dopravy 

Pád při přenášení geodetických pomůcek 1 2 1 Opatrnost při přenášení, nepřetěžovat figuranty, zohlednit úchopové možnosti pomůcek -
Pád při couvání s latí 1 2 1 Obetřetnost při couvání, ohrazení a zakrytí otvorů -

Přejetí dopravním prostředkem 1 2 1 Na místech s provozem vozidel pouzívat výstražná znamení Reflexní vesta
Zavalení, zasypání, sesunutí 3 5 3 Pažení, kontrola stavu výkopu, práce prováděí vždy min. 2 pracovníci Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád do výkopu 3 4 3 Označení - ohrazení výkopu, přechodové lávky (1,5 m, zábradlí a zarážka), střežení, za tmy červený výstražná světla Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád materiálu v těsné blizkosti výkopu 3 3 2 Skladování provádět mimo skykový klán, min 0,5m od hrany; jinak musí být stabilita stěn výkopu zabezpečna dle prjektu na 
základě výpočtu Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Nebezpečné předměty a munice ve výkopu 2 5 2 Průzkum staveniště, po nálezu ihned přerušit práce prostor uzavřív a střeži až do jejich odstranění
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Ztráta stability objektu v okolí výkopu 2 5 2 Dodržení TP, zabezpečení ohrožených objektů, proškolení zaměstnanců Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád části vystuže do výkopu 3 4 3 Zajistit jednotlivé části pažení výkopu tak, aby při jejím uvolění nemohlo dojít k zasažení zaměstnance
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Poranění při zlomení vrtné kolony 1 3 1 Dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Převržení vrtací soupravy 1 2 1 Dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru -

Pád zaměstnance do vývrtu 2 4 2 Dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru, proškolení zaměstnanců, pažení nebo zakrytí ústí vývrtu
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zranění vyvrženou drtí či výplachem 2 3 2 Dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta, 
ichranné brýle/obličejový štít

Poranění při přidávání či odebárání vrtných tyčí 3 3 2 Dodržení TP,  opatrná manipulace s vrtnými tyčemi, uložení tyčí na pracovišti Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Poleptání toxickými injektážními hmotami 2 3 2 Dodržení TP a návodu k obsluze, bezpečná manipulace a skladování injektážních hmot ichranné brýle/obličejový štít

Zasažení očí tlakem injektážní hmoty 3 4 3 Nerozpojovat rozvody injektážní hmotu pod tlakem, dodržování TP (injektážní tlak) nevstupovat do ohroženého prostoru 
vrtu Ochranné brýle/obličejový štít

Poranění, pád při manipulaci s částmi svorníku a kotev 2 2 1 Dodržení TP,  opatřrná manipulace s tyčemi, pořádek na pracovišti Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Podzemní sítě Poškozneí a narušení podzemního vedení 3 5 3 Vyhledání a označení injetážních sítí provozovatelem, dodržování ochranných pásem, seznámení zaměstnanců, TP - 
mechanizace Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Otvor, jáma Pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam 2 3 2 Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů, unosnými poklopy, zajištění proti horizont. Posunutí přikrytím, nebo 
zábradlím -

Poranění o konce armotyče 2 3 2 Dodržení TP,  opatrná manipulace s prvky armovýztuže Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Poranění končetiny při jejím propadu mezi armotyče 2 3 2 Dodržení TP, zakrytí otvorů pro chůzi Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Popálení při svařování 2 3 2 Dodržení pracovního postupu při svařování
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, reflexní vesta, svářecí 
rukavice , svářecí kukla

Poranění jiných osob při přenášení armotyčí 2 3 2 Opatrnost při přenášení a manipulaci, nepřetěžovat zaměstnance, zohledni úchopové možnosti Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád z okraje armovýztuže 2 5 2 Dodržení TP, zakrytí otvorů pro chůzi, instalace zábradlí na okrajích konstrukcí Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Poranění o armovýztuž při pádu 3 5 3 Zakrytí vyčnívající armovýztuže, omezení činnosti prováděných nad vyčnívající armovýztuží Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Převržení opřeného dílu bednení 2 4 2 Bezpečné skladování prvku výztuže mimo dopravní cesty, bezpečná cesta pro chůzi, pořádek na pracovišti
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád části bednění 2 4 2 Bezpečná manipulace při komletaci bednění a jeho zvedání manipulační prostor - vyloučení pohybu zaměstnaců v prostoru 
možného pádu prvku bednění Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád konstrukce bednění 1 5 1 Odborná kompletace bednění, nepoužávat poškozené a nevhodné díly bednění Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád zaměstnance z bednící konstrukce 2 5 2 Při práci ve výkách použt prostředky kolektivního či osobního zajištění -
Zmáčknutí končetiny mezi bednící díly 1 3 1 Odborná kompletace bednění, nepoužávat poškozené a nevhodné díly bednění Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád zaměstnance do čerstvého betonu 1 4 1 Dodržení pracovních postupů, instalace zábradlí na okrajích konstrukcí, omezení pohybu zaměstnanců v místech možného 
padu do betonu -

Uklouznutí na čerstvém betonu 3 4 3 Dodržení pracovních postupů, omezení pohybu zaměstnancu v  místech možného uklouznutí, zajištění bezpečných cest pro 
chůzi, uklid cest Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Rozpojení transporního potrubí 2 3 2 Dodržení pracovních postupů, omezení pohybu zaměstnancu v  místech transportního potrubí, použití určeného a 
nepoškozeného transportního zařízení Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zasažení očí betonovou směsí 2 3 2 Nerozpojovaní hadic a části pod tlakem; předepsana frakce kameniva; odpovádající konzistence směsi; čištění a pdržba 
zařízení, mazání, návod k používání Ochranné brýle/obličejový štít

Čerpadla betonových 
směsí

Zranění očí vystříknutou směsí 4 3 3 Nerozpojování hadic a částí pod tlakem, předepsaná frakce kameniva, odpovádajicí konzistence směsi, čistění a údržba

Ochranné brýle/obličejový štít

Pád části bednění 2 5 2 Manipulační prostor - vyloučení pohybu zaměstnanců v prostoru možného pádu prvků bednění 
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád zapřeného záměstnance při náhlém uvolnění páčidla 2 4 2 Dodržení pracovních postupů při odbedňování kkonstrukcí Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zakopnutí o položené částo bednění 2 3 2 Omezení pohybu zamětnanců v místech možného pádu, zajištění bezpečných cest pro chůzi, úklid cest
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zakopnutí a ložený materiál 2 3 2 Uložení materiálu, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a neprovozních prostor Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád materiálu z polic rámu 2 3 2 Uložení materiálu dle nosnosti výškových etáží, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a neprovozních prostor
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zborcení, převrácení rehálů 2 3 2 Uložení materálu dle nosností regálu, težší předměty uložit do spodních polic, dostatečný prosotr pro chůzi oddělení 
provozních a neprovozních prostor -

Vznícení požár 2 5 2 Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, neskladovat hořlavé látky v blízkosti tepelných spotřebiču, svářečské práce 
je možné provádět pouze na písemný příkaz -

Vznik nedýchatelného ovzduší rozkladem odpadů 2 5 2 Dostatečné větrání skladovacích prostor, odpady s nebezpečím vzniku nedýchattelných plynů težšách než vzduch 
neumisťovat pod úroveň terénu, zaměstnanci pracují ve dvojicích -

Nežádoucí chemická reakce 2 5 2 Jednotlivé druhy odpadu skladovat odděleně, u nebezpečných odpadů dodržvat podmínky skladování
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Nesprávná volba pracoviště, vznik požáru, výbuch 3 5 3
Na pracovišti se zvýšeným rizikem požáru - přikaz ke sváření (pokud neřeší technologický postup) odstranění hořlavých 
látek z prostoru svařování popř. jejich zakrytí izolačními nehořlavými materiály, svařovat jen na místech odpovádajících BP, 
zvýšená opatrnost a školení obsluhy

Svářečská kukla, rukavice oblek, zástěra, obuv s pevnou špičkou 
vhodná pro svářečské práce

Nebezpečí výbuchu svařovacích láhví 3 5 3 Zajistit láhve proti pádu (v případě nebezpečí musá být možnost je rychle uvolnit) nemanipulovat s nimi a neskladovat je v 
prostředí, kde se můžou zahřát nad teplotou uvedenou výrobcem

Svářečská kukla, rukavice oblek, zástěra, obuv s pevnou špičkou 
vhodná pro svářečské práce

Otravení, požár, výbuch z důvodu, poškozené hadice 3 5 3 Použít vhodný druh hadice, označit, nepoužívat části vedení plynu, pokud jsou znečistěny mastnotou (maziva, tuk, olej)
Svářečská kukla, rukavice oblek, zástěra, obuv s pevnou špičkou 
vhodná pro svářečské práce

Odtrava 3 4 3 Nebezpečné látky skladovat výhradně v originálních obalech ,při pracech s nimi nejist a nepít -
Poleptání úst, jícnu 3 4 3 Nebezpečné látky skladovat výhradně v originálních obalech ,při pracech s nimi nejist a nepít -
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Otrava, bezvědomí 3 4 3 Větrání prostor pro práci s nebezpečnými látkami Respirátor, polomaska apod.
Poleptání dýchacích cest 3 4 3 Větrání prostor pro práci s nebezpečnými látkami Respirátor, polomaska apod.
Zasažení očí 2 4 2 Dodržení pracovního postupu Ochranné brýle/obličejový štít

Potřísnění pokožky 4 3 3 Dodržení pracovního postupu
Pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle, popř 
obličejový štít

Hořlavé, těkavé, 
výbušné látky

Požár , exploze 2 5 2 Uchovávat v originálních a nepoškozených obalech, zákaz manipulace s otevřeným ohněm (kouření), technologický postup, 
vlastnosti nebezpečných látek - seznámení

-

Pohyb osob Pád pracovníka při pohybu k místu výkonu práce 2 3 2 Zajištění bezpečného přístupu (podlahy, lávky plošiny, schody, žebřííky apod 
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Montáž a demontáž mostních prvků 3 4 3

Bednění a obedňování 3 4 3

Práce a pohyb v blízkosti volných, nezajištěných okrajů 3 4 3

Propadnutí nebezpečnými otvory 3 4 3

Natěračské práce konstrukčních zařízení 3 4 3

Nezachycený pád při použití POZ 2 4 2 Správné použití, dodržování návodu k použítí, kontroly, zkoušky, vhodné a spolehlivé místo ukotvení dle TP OOPP pro práci ve výškách 

Náraz na překážku při zachycení pádu 2 4 2 Odstranění překážek v dráze pádu, seřízení délky lana zachycovačem s tlumičem pádu
-

Náhlé zachycení pádu 2 4 2 Seřízení dílky lana, zajistit urychlené vyprostření zaměstnance OOPP pro práci ve výškách 

Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 2 4 2 Správné použití POZ, zajisti urychlené vyprostření zaměstnance OOPP pro práci ve výškách 

Ohrožení a zranění osob 2 3 2 Bezpečné ukládání mimo okraj, zajisti proti pádu (sklouznutí shození vštrem) zajišťování volných okrajů okopovou lištou, Přilba

Shazování břemen a jednotlivých předmětů 2 3 2 Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve 
výškcách, jen za vyhovujících klimatických podmínek -

Nahodilý pád břemen 2 3 2 Vymezenía ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve výškách
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zvrácení a pád žebříku 2 3 2 Rovný podklad, zajištění podpěrami, nepřetěžovat, nevyvíjet boční tlaky na vrcholun nevychylovat težiště těla, nepojíždět s 
vysunutým žebříkem, nezvedat a nevysunovat osoby ani materiál, nepoužávat žebřík při rychlosti větru nad 35 km/h 

-

Podklouznutí žebříku 2 4 2 Zajištění žebříku v pracovní polože proti nežádoucímu pohybu
-

Pád osoby ze žebříku 2 3 2 Správný výstup a sestup vždy držet alespoň jednou rukou, bořně se nevyklánět, dle potřeby se zajišťpvat na konci žebříku 
osobním zajištěním -

Přiražení končetin mezi přičle 2 2 1 Konrola západek, správná činnost samočinné brzdy, správně sklápění, 1x za pul roku zkoušet funkci samočinných západek 
při vysouvání a zastavení a každém příčli včerně ověření působení brzdy, nevysouvat zaměstnance -

Úraz el. Proudem 1 4 1 Nezdvíhat ani nepoužívat žebřík v blízkousti el. Vedení, bezpečná dotyková vzdálenost, vypnou el. Proud a ověřit -

Pád žebříku i s osobou při práci 3 3 2 Používat jen pro krátkodobé, fyzicky náročné práce při použití jednoduchého nářadí, zaměstnanec musá být obrácen 
obličejem k žebříku, zajištění stability po celou dobu použití -

Pád osoby a žebříku při výstupu a sestupu 3 3 2 Krátkodobé, fyzicky náročné práce při použití jednoduchého nářadí, na žebříku zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku
Pracovní obuv

Snížená stavilita Al žebříku 4 3 3 Krátkodobé, fyzicky náenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, obličejem k žebříku, zajištění stability po celou dobu 
použití -

Kontrakt a náraz na žebřík 2 3 2 Zajištění prostoru kolem paty žebříku, bezpečnosti označení žebříku, žebříky stavět mimo dopravní cesty -

Praksnutí, zlomení příčle 3 3 2 Nepoužívat poškozené žebříky, měsíční prohlídky, kontrola před použitím, nepracovat nad s sebou, max. břemeno 15kg, 
nepřetěžování žebříku, řádné skladování žebříku -

Pád ze žebříku 3 4 3 Vylézat a slézat čelem k žebříku, vždy nejméně 0,8m od horního okraje, nad 5m osobní ochranné zajištění a 2 osoba
-

Pád nářadí nebo materiálu 3 4 3 Nezdržovat se pod místem práce, nepoužávat pneumat. Nářadí, řetězové pily atp. bezpčné uložení nářadí a meteriálu 
přilba

Pád žebříku se zaměstnancem 2 4 2 Vylézat a slézat člem k k žebříku, ustavení žebříku, na žebříku jedna osoba, max 15 kg - břemeno -

Prasknutí, zlomení žebříku 2 4 2 Kontrola před použitím, břemena max 15kg vždy pouze jeden zaměstnanec na žebříku, měsíční kontroly, skladování
-

Rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku 2 4 2 Zajištění proti rozevření, krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, zajištění stability žebříku 
-

Podjetí dvojitého žebříku, pád zaměstnance 2 4 2 Neopírat dvojitý žebřík, nepoužávat jako žebřík opěrný -

Ztráta stability 2 4 2 Pevný a rovný podklad, dopravovat břemena max 15kh max jeden zaměstnanec, zkouška stability a pevnosti min 1x ročně
-

Pád Al žebříku i se zaměstnancem, stabilita 2 4 2 Použávat dle návodu, zajištění stability, údržby, nepřetěžovat, před použitím vizuální kontrola, nevychylovat težiště těla mimo 
osu -

Nadměrné nebezpečné prohnutí Al žebříku 2 4 2 Používat dle návodu, zajistit proti prohnutí (opěrné tyče), zajištění stabilty, údržba, nepřetěžovat, před použitím provádět 
vizuální kontrolu, pravidelně měsíční prohlídky, 1x ročně zkouška -

Zakopnutí o pohozené díly 3 2 2 Udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád složeného lešení 2 4 2 Lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skladování dílu na sebe zajistit stabilitu Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Přiražení končetin 3 2 2 Při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provád osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád dílu na zaměstnance 2 5 2 Při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provád osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Zborcení konstrukce 2 5 2 Při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provád osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád zaměstnance 2 5 2 Při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provád osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád zaměstnance 3 5 3 Kolektivní zajištění pomoci zábradlí, zakrytí otvorů v podlaze, poklopy, zajištění podlahových dílců proti pohybu
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád nářadí, materiálu 3 4 3 Zajištění a uložení materiálu a nářadí proti pádu, ochranné boční sítě Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Ztráta stability lešení 2 4 2 Kotvení lešení do stěn, uhlopříné ztučení ve dvou rovinách, stavět na pevný a únosný terén Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád, zborcení lešení 3 4 3 Statický výpočet,  dokumentace, zápis o předání, označení nosnosti nepřetěžovat, montáž i demnotáž jen kvalifikovana 
osoba Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zakopnutí o pohozené díly 3 2 2 Udrožvat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád složeného lešení 2 4 2 Lešení skladovat dle pokynu výrobce, při skladání dílu na sebe zajisti stabilitu Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Přiražení končetin 3 2 2 Při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce demontáž provádí osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád dílu na zaměstnance 2 5 2 Při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce demontáž provádí osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Zborcení konstrukce 2 5 2 Při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce demontáž provádí osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Pád zaměstnance 2 5 2 Při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce demontáž provádí osoby způsobilé Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Zavěsné lešení Nekontrolovaný pohyb, pád 3 5 3 Zajištění proti pootočení, houpání, kolektivní a osobní zajištění
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pojízdné lešení Nekontrolovaný pohyb, pád 3 5 3 Lešení přemisťovat nezatížené, při práci zajisti proti samovolnému pohybu
Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád z lešení; při výstupu 2 5 2 Kolektivní zajištění, zatěžovat rovnoměrně, zajistění žebříku v pracovní poloze, typizované sbíjené žebříky max 3,5 m Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Prolomení, převrácení lešení 2 5 2 Nepřekročit nosnost 150kg/m2, pevné spojení podelníku s podpěrami, maximální rozpětí podpor 2,5 m Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Zasažení osoby materiálem po otevření bočnic 3 2 2 Při otvírání bočnic stá bokem, aby nebyl zaměstnanec zasažen případným padajícím materiálem Rukavice

Pád z výšky - z vozidla 3 3 2 Pro výstup a sestup na vozidlo použít žebřík nebo jiné zařízení (stupadla, nášlapné patky apod.) používání konstrukcí, 
porostředků a pomůcek pro zvyšování mást práce Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Střetnutí osob s dopravním prostředkem 3 5 3 Dopravní řád, výstražné značení, určení cest pro chůzi Reflexní vesta 
Sjetí, převrácení vozidla 2 3 2 Vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahu, výkopu, jam a podobných nebezpečných míst -

Náraz vozidla na překážku 2 3 2 Správný způsob řízení, přizpásobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi, zajistění volných průjezdů
-

Dopravní nehody 2 3 2 Oprávnění pro řízení, školení řidičů, pravidla silničního provozu, bezpečnostní přestávky, pozornost, přiměřená rychlost, 
zajištění odstavného vozidla pro ujetí

Srážka vozidel, náraz a najetí vozidla na překážku, sražení osoby na komunikaci vozidlem 2 3 2
Správné označení překážek na komunikaci (světelné značení, přenosné dopravní značky) označení uzavírek, signalizace, 
řízení provozu, organizovat práci mimo dopravní špičku, použávání výstražných majáčku vozidly a sroji na komunikacích za 
silničního provozu 

Různá zranění, úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech, nehody v areálu firmy 2 2 1
Seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu a s návodem k obsluze, obeznámení se s méně obvyklími 
rozměry vozidla, nákladu, či dopravních cest, při couvání zajistit aby vozidlo nepřehlédnutelné, vyloučení přítomnosti osob 
za vozidlem, dodržovat bezpečnostní vzdálenost (500 mm až 600 mm ) vlevo i vpravo 

Zranění osoby provádějící práce na komunikacích za provozu (přejetí, zachycení, přiražení….) 2 3 2 Důsledné použávání oracivbácg iděvl a diokňku výstražné barvy, výstražná vesta, v noci a za snížené viditelnosti označení 
osob červeným světlem, odražkami, používání spec reflexního oděvu 

Srážka, střet s jiným vozidlem 2 2 1 Odborná, zdravotní způsobilost k řízení vozidla

Náraz vozidla na překážku, převrácení vozidla 2 3 2 Věnování se plně řízení vozidla, sledování situace v silničním provozu, přizpůsobení chování řidiče při řízení dopravně 
technickému stavu vozovky, situaci v provozu a svým schopnostem

Sjetí vozidla mimo vozovku, zachycení nebo sražení osoby vozidlem 2 2 1 Přizpůsobení chování řidiče při řízení dopravně technickému stavu vozovky, situaci v provozu a svým schopnostem užívání 
k jízdě jen vozidla, které splňují stanovené podmínky 

Snížení pozornosti, mikrospánek 2 3 2 Bezpečnostní přestavky (zajištujících restitucí neuropsychickcých sil ) dodržování pracovního režimu, zejména doba 
odpočinku mezi směnami 

Ohrožení sobo při couvání a otáčení 2 3 2
Respektování příslušného dopravního značení,  zastavení vozidla ihned, jamile řidič ztratí navádějící osobu z dohledu, 
seznámení řidiče s dopravně provozním řádem pro vnitrozávodní dopravu, příbrami potřebného počtu způsobilých osob, 
couvat až na smluv, znamění, poloha a zdržování se navádějící osoby v zorném poli řidiče couvajícího vozidla

Nežádoucí ujetí odstaveného vozidla 2 2 1 Zakoštěmé vpzodůa brzdou, kliny, zařazením rychlosti, nebo jejich kombinací 

Uklouznutí a pád řidiče, zavozníka při nastupování a vystupování do kabiny, nebo na mokrém a 
nerovném terénu

2 3 2 Čištění stupadel, nášlapných ploch, očištění obuvi před, nastupováním, dodržovánízákazu seskakování z kabiny, z ložné 
plochy a šplhání po vizdle, vhodná obuv, přidržování se madel a jiných úchytných prvků při vystupován a sestupování 

Pád osoby z ložné plochy nebo jíné části vozidla při přepravě 2 3 2 Přeprava osob jen na místech k tomu určenýcj a za stanovených podmínek dle typu vozidla 

Uklouznutí a pád osoby 2 2 1 Průbězné odstraňování nečistot,, zvvýšená opatrnost při pohybu po zneččistěném, mastném a mokrém povrchu mycí rampy 
Pracovní obuv - neopotřebená podrážka 

Zranění očí 2 2 1 OOPP pro ochranu očí Ochranné brýle/obličejový štít

Udeření hadicí nebo proudnicí 2 2 1 Zpětný tlak trysky ≤ 250 N; zákaz aretace ovládání trysky v otevřené poloze; držení hadice  s ohledem na zpětný tlak, 
nepokládát pistoli koncovku tlakové hadice na zem (terén, podlahu) Nepropustné rukavice s dobrými úchopovými vlastnostmi 

Kontakt s čistícími prostředky 2 2 1 Dodržování pokynu pro používání nebezpečné látky Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Pád domíchávače do výkopu 2 4 2 Nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) výkopu (smykový klín); vzdálenost vozidla od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti 
zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny

Ztráta stability domíchávače 2 4 2
Postavení na rovném terénu; dodržování sklonu pojezdové a pracovní roviny, pojíždění na svahu max 10°; vyznačení 
nebezpečných míst v blízkosti svahu, výkopu, jam apod. přizpusobení rychlosti okolnostme a podmínkam na stavenišit 
zajištění volných průjezdů

Přitlačení osoby domíchávačem 2 4 2 Osoby mimo dráhu pohybujícího se domíchávače; nezdržovat se za couvajícím vozidlem; používání zvukové znamení; podle 
potřeby zajistění osoby navádějící řidiče při couvání; dobrý výhled z kabiny řidiče ; soustředěnost řidiče

Zasažení osoby žlabem 2 2 1 Stanoviště stroje a oblužné místo musí být přehledné bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu 

Poškození domíchávače 2 2 1
Při obsluže nastavby ze zadního paneulu mít zastavený motor podvozku; při plnění nádrže vodou nádrž nejdříve odvzdušnít 
a pak víko úplně uvolnit a otevřít; denní čištění vozidla, buben plnit jen směsi vhodné konzistence (zpracovatelnosti) v 
takovém množství která odpovídá užitečnému objemu bubnu a zatížení

Vstup osoby do bubnu 1 4 1 Při práci uvnitř bubnu zajišťovat dozerem další osoby, která má pod kontrolou ovládací prvky v zadní ovládací skříni, 
kabina musí být zavřena a nesmí v ní být žádná osoba 

Uklouznutí, pád řidiče 3 2 2 Používání bezpečných prvku a zařízení k výstupu; dodržování zákazu seskakovát z vozidla ; udržovat výstupových a 
nášlapných míst zejména za zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto, mlha)

Zachycení končetiny řetězovým pohonem 2 2 1 Ochrana nebezpečných míst řetězového pohonu krytem; při nutných činnostech v blízkosti nechráněných částí, např  
seřizování provádět dle návodu k používání;dodržovat zakázaných činností

Zachycení končetiny pohybujícími se částmi 2 2 1 Čištění, mazání údržbu a opravy provádět jen za klidu a při zastaveném motoru vozidla a nástavby 

Zranění ruky při manupulaci s vysypnými žlaby 3 2 2 Při manipulaci s vysypnými žlaby a při práci s betonovou směsí použávat ochranné rukavice; udržovaní úchopových částí 
žlabu v řádném stavu

Znehodnocení betonu 2 3 2
Před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální kontrolu podmínek vyprazdňování směsi a kontrolu jeji kvality; 
dodržovat max přípustnou výšku 1,5m pádu betonové směsi z výšky pro ukládání betonové směsi do bednění; míchaní 
buben plnit jen betonovou směsí vhodné konzistence (zpracovatelnosti) 

Zachycení žlabu o překážku 2 3 2
Zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze (nastavný žlab se sklopí a zajistí kapotovými uzávěry, vysypné žlaby se natočí 
k pravému blatníku zajistí se kolíkem, zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysové a brzdové světla, klika zdvíhacího 
mechanismu se zajistí v horní poloze, zajisti volné části vozidla proti samovolnému pohybu 

Zachycení osoby domíchávačem 1 3 1 Vyloučení nezádoucího, předčastného spuštění chodu vozidla a jeho nástavby při čistění, údržbě a orpavách, vyloučení 
zbytečného prodlévání osob v blízkosti autodomíchávače

Pád a převrácení dozeru 2 4 2

Nezatěžovat volné okraje výkopu, dodržování bezpečné vzdálenosti od okraje výkopu, prohlubně, doržování dovoleného 
příčného (cca 16°) popř podelného skolnu terénu (25-30°) při hrnutí zeminy, jiných hmot; správná tzechni jízdy a 
přízpusobení rychlost pojíždějícího stroje stavu a povaze terénu (např neprovádění ostrých otáček na srázných svazích; 
nepojíždění velkou rychlostí se zvednutou radlicí 

Převerácení dozeru při svahování 2 4 2 Svahován provádět při jízdě shora dolu (ne napříč svahu) svahování provádět do sklonu cca 30° při větším sklonu jen při 
zajištění lanem pomocí druhého dozeru např přes kladku upevněnou na pevný strom, pomoci navijáku apod:

Převrácení dozeru při vytváření násypu 2 4 2 Během práce ponechávat okraje násypu mírně zvýšené, aby při pojezdu vozidel, stavebních strojů nehrozilo nebezpečí sesutí 
stěny násypu s následným pádem strojů 

Převrácení a pád dozeru při zavážení 2 4 2
Okraj srázu (shozu) ponechávat mírně zvýšeny, aby při dojezdu přední části pásu byla obsluha upozorněna na okraj srázu; 
ovládat dozer tak, aby břit dalice nepřesahoval přes okraj svahu; zjistí-li obsluha, že při shrnování přes okraj srazů/shozu 
poklesává přední část dozeru spustí rychle radlici na terén a tím přední část dozeru odlehčí 

Pád řidiče 3 2 2 Používání zařízení k výstupu a pohybu na stroji; udržování čistých vystupových a nýšlapných míst zejména ze zhoršených 
klimatických podmínek (déšť bláto, mlha) 

Přimáčknutí osoby dozerem 2 4 2 Vyloučšení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje a v dráze pojezdu dozeru před i vzad; nepřevážení osob na stroji 
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Komunikace (provoz)
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Automobilové 
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Stavební stroje - 
dozery
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Práce na lešení

Demontáž lešení

Kozové lešení
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zajištění
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Práce ve výškách

Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce ve výškách, vypracování technologického postupu, zajištění zaměstnanců 
proti pádu z volných okrajů: 1) Kolektivní zajištění (zábradlí, ochranné sítě apod.) 2) Osobní zajištěním (OOPP pro práci ve 
výškách) 3) kombinací kolektivního a osobního zajištění zabezpečit zakrývání otvorů od rozměru 25x25 cm, únosnost 
poklapu
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Nedovolená obsluha dozeru 3 3 2 Vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje při čistění, údržbě, opravách a seřizování stroju vyjmutím klíčku 
ze zapalovací skříně

Pořezání o ostré hrany 2 3 2 Správné pracovní postupy, používání rukavic; práce v blížkosti rozpálených částí motoru, chladiče apod, provádět až po 
jejich vychladnutí 

Pád dozeru při najížděnjí na podvalník 2 4 2 Stanovení pracovního/TP; dodržování návodu k použávání; vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a pásmu 
možného pádu 

Únik hydraulické kapaliny 2 2 1 Udržování hydraulických mechanismů, vyloučení tření, ohýbání, kroucení a napínání hadic při pohybu hybných částí; 
použití vhodných hadic spojů, příchytek, upevnění, správné nastavení pojistných ventilu 

Stavební stroje - 
nakladače 

Převrácení nakladače 2 4 2 Vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahu, výkopu, jam a podobných nebezpečných míst 

Používání vadných (nevhodných) prostředků 4 5 4 Vázací prostředky nepoškozené, používat lze pouze řádně označené (evidované), kontroly vázacích prostředku
Nevhodné uvázání břemene 3 5 3 Zdravotně a odborné způsobilý vazač, znamění a signalizace jeřábníkovi, měkké položky přes hrany 
Nevyvážení břemene 3 5 3 Zajiššťuje zkušený vazač, zkouška vyváženosti těsně nad zemí 

Neopravněná manipulace 2 4 2 Uvážání a odvázání břemene provádí ''vazač'' pomáhá-li mu osoba bez vazačského průkazu, je vazač povinen její práci 
zkontrolovat a přebára za pomocníka plno zodpovědnost

Poranění jiných osob 2 4 2 Vazač stanoví ohrožený prostor, ve kterém se nesmí zdržovat osoby, za případné setrvání osob v tomto prostoru je plně 
zodpovědný 

Poranění při manipulaci se zavěšeným břemenem 2 5 2 Manipulovat a usměrňovat zavěšené břemeno smí pouze vazač k usměrnění je používat vhodné pomucky (tyč, lano.)

Pád jeřábu (nekontrolovaný pohyb) 2 5 2 Prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, únosnost terénu, klimatické podmínk, přezížení- označení nosnosti, vazač, vázací 
prostředky signalizace

Přiražení, přitlačení, rozdrcení 3 5 3 Zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem, mimo manipulační prostor
Pád břemene 2 5 2 Vazač, vázací prostředky, signalizace, přetížení-označení nosnosti přilba, kontrola vyváženosti těsně nad zemí 

Zasažení el. proudem (bleskem) 2 5 2 Signalizace nebezpečného napětí, vypnutí ele. Rozvodu - příkaz B, přerušení práce při bouřece, revize, kontroly, údržba, 
provozní řád 

Zasažení osoby el. Proudem 2 4 2 Vyloučení činnosti, kdy hrozí styk s živými částmi pod napětím, zákaz neodborných zásahů do el, instalace; výchozí revize, 
pravidelné revize,nepřibližovat se k el. Zařízením, nevyřazovat z funce ochranu 

Dotyk osoby s živými částmi 3 5 3
Neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. Částem, nevyřazovat z funkce ochranné prvky, vyloučení činností, 
kdy hrozí styk s živými částmi pod napětím; výchozí revize,pravidelné revize, před přemístěním spotřebiče jej odpojit 
vytažením vidlice ze zásuvky 

Dotyk cizích vodivých předmětů s el. Proudem 2 3 2 Nepřibližovat se k el. Zařízení, nevyřazovat 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

Zaměna fázového a ochranného vodiče 2 3 2
Odborné připojování a opravy, správnost připojení, použávání odpovídající šnůr a kabelů s ochranným vodičem; barevné 
označení vodičů, zabránění neodborných zásahů do el. Instalace, výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný 
dohled, nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách 

Vytržení přívodní šňůry 3 3 2 Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovat šnůry s ochrannými vodičem, šetrné zacházení s kabely; udržování el. Kabelů a el. 
Přívodů (např proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod…) pravidelné kontroly 

Porušení izolace přívodu 3 3 2
Šetrné zacházení s kabely; vedení el. Kabelu mimo komunkace a tam kde hrozí jejích poškození; výchozí revizte, pravidelné 
revize, pravidelný odborný dohled; zákaz omotávání el. Kabelu kolem kovových konstrukcí, objektu, zábradlí, lešení apod. 
na pracovištích 

Poškození, porušení izolace vodice a šnurových vedení 3 3 2
Ochrana el. Vedení; udržování el. Zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, ochrana před živými 
částmi el. Zaření, před dotykovým napětím na neživých částech, před el. Obloukem, před vnuknutím cizích předmětů, vody 
vlhkosti, plynu, prachu par do ele. zařízení 

Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu 2 5 2 Vhodné umístění, hlavního vypínače, umožnění snadného a bezpečnéobsluhya ovládání; informování zaměstnanců stavby o 
umístění hlavního el. Rozvaděče a vypínače pro celou stavbu; udržování přístupu k hl. vypinačum 

Přibližení osoby k vodičům el. Venkovního vedení 2 4 2 Zákaz činnosti v ochranných pásmech VN a VVN; práce v blízkosti el. Zařízení provádět pouze v součinnosti s odobrníkem, 
dodržení min vzdáleností

Zasažení el. Proudem při neumýslném dotyku 2 5 2
Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. Vedení VN a VVN; práce v blízkosti el. Zařízení provádět 
pouze v součinnosti s odborníkem ze stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných 
předpisech

Atmosférická elektřina Zasažení osoby bleskem 1 5 1 Vodivé spojení jímacích zařízení (bleskosvody) jejích uzemněním přip. Použítím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů 
atmosférického napětí na budovách a objektech 

Statická elektřina Účinky statické elektřiny 1 5 1
Snížení elektrizovatelnosti látek; zvýšení relativní vlhkosti vzduchu; použití neutralizátorů: uzemnění všech vodivých 
předmětů, elektrostaticky svod podlah; spojení osoby s uzemněním, používání oblečení, výstroje z omezené elektrizovatelých 
materiálů, zákaz nošení oděvů ze syntetických materiálů

Zranění rukou pohybující se čássti 2 2 1 Údržbu, čistění provádět za klidu soupravy EC, zajištění krytu v otevřené poloze proti uvolnění  a pádu 

Úraz el. proudem 2 3 2
Napěťovým chráničem, nulováním nebo zemněním s trvalou kontrolou izolačního stavu, připojení spotřebičů do zásuvek, 
které jsou jištěny jistíči, při výskytu sebemenšího dotykového napětí vypnout hlavní jistič elektrocentrály, nedotýkat se 
kostry, zastavit EC; pravidelné revize el. zařízení ECměření izolačního odporu ozlace rovaděče, ozlačního stavu alternátoru 

Přitlačneí osoby, soupravou EC 2 2 1 Správné připojení podvozku k vozidlu, vzduchotlaké brzdy, pojistná lanka nebo řetězy; před odpojením spusti opěrnou 
nohu, soupravu zajisti proti samovolnémupohynu zákládacími klíny 

Působení výfukových plynů 1 2 1 V případě umístění EC v uzavřeném prostoru, zajistit přívod a výměnu vzduchu a odvod vyfukových plynu 
Zhmoždění ruky při startování 3 2 2 Při starotovní motoru EC potáhnout za madlo startovací šnůru neomotávat okol ruky
Popálení osoby 2 2 1 Nedotýkat se korkých dílu motoru; svíčky, nebo tlumiče pokud motor běží nebo bezprostředně po jeho vynutí 

Vznícení benzínových par, požár 1 2 1
Umístění na vodorovné podkladu; dolévání paliva při zastaveném motoru, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm; 
nepřeplňovat nádrž, zbytky vyteklého palivaneprodleně likvidovat: před nastartováním vyčkat až se benzín vypaří a vyypary 
vyvětrají; čistota motoru; neotvírat nádrž za chodu motoru nebo je-li motor horký 

Popálení horkým motorovým olejem 2 2 1 Při výměně olej starý horký olej vypouštět do připravené nádoby
Působení výfukových plynů 1 2 1 V případě umístění EC v uzavřeném prostoru, zajistit přívod a výměnu vzduchu a odvod vyfukových plynu 
Zhmoždění ruky, vykloubení 3 2 2 Použávat nářadí jen pro účely určené výrobcem, nepřetěžovat
Poruchy elektroinstalace 3 3 2 Vypnutí přístroje, provést opravu odpobrníkem, servisem nebo vyřadit neodstraňovat kryty
Vyklouznutí, vysmeknutí nářadí z ruky 3 2 2 Řídit se dle návodu výrobce, používat vhodné OOPP, udržování suchých a čistých držadel
Namotání oděvu nebo vlasů 3 2 2 Nepoužívat volný oděv (rukávy zapnout) vlasy sepnou nebo skrýt (čepice) měni nástroje seřizovat  jen je-li stroj v klidu
Ohrožení el. Proudem 3 4 3 Prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, proškolení zaměstnanců, používat vhodné OOPP -
Zranění odlétajícími časticemi 3 3 2 Používat vhodné OOPP (brýle, štít) vhodné a nepoškozené nástroje Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Poranění očí pilinami, třískou 3 4 3 OOPP Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Odražení pily od řezaného dřeva 3 4 3 Zákaz proužítí pily bez nebo s nefunkční brzdou Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta
Poranění jiného zaměstnance 2 3 2 Zákaz vstupu do manipulačního prostoru, obezřetná manipulace při řezání Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Poranění pořezáním při práci či manipulaci 3 4 3 Vybavemé zaměstnance obvazovým balíčkem, pracoviště s ohledem na rozsah vybavit prostředky pro poskytnutí první 
pomoci včetně možnosti přivolat rychlou lékařskou pomoc Pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice, reflexní vesta

Poranění při dopravě 2 3 2 Při přepravě ostrých nástrojů tyto přepravovat předepsanými kryty od výrobce, nejsou-li součástí, zhotovit vlastní Rukavice, pracovní oděv 

Poranění rotujícími částmi 3 4 3 Nepoužívat křovinořez bez ochranného krytu řezného nástroje a bez předepsaného závěsného zařízení 
Pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle, popř 
obličejový štít

Poranění odlétnutou rotující částí 2 5 2 Před začátkem a v průběhu práce kontrolovat upevnění řezného nástroje a technický stav křovinořezu 
Pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle, popř 
obličejový štít

Poranění osob na blízkém pracovišti 2 4 2 Zastavit chod motoru křovinořezu při přecházení na pracovišti na vzdálenost menší než 50m, pokud podmínky bezpečnosti 
práce nevyžadujízastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti -

Poranění při dopravě 2 2 1 Přepravovat křovinořez s demontovaným řezným nástrojem nebo s nasazeným ochranným krytem Rukavice, ochrannný oděv 
Poranění osob v okolí práce 3 4 3 Za ohrožený prostor se považuje kruh o poloměru 15m
Pád stromu jiným než zvoleným směrem 2 5 2 Zákaz práce za povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodržet určeny směr kácení 
Nízké teploty 2 4 2 Zákaz práce při teplotě pod -15°C po celou dobu výkonu práce Teplý pracovní oděv 
Snížená viditelnost 2 5 2 Zákaz práce za snížené viditelnosti pod dvojnásobnou výškou

Ujetí dřeva ze svahu 2 5 2 Zákaz práce na svazích, kde současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci tehdy, hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu 
dříví

Pád stromu s již narušenou stabilitou 3 4 3 Zákaz práce v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého strojícího stromu 

Poranění jiného zaměstnance 2 4 2 Zákaz práce při odvětvování, odkorňovaní nebo zkracování stromu ve vzdálenosti méně než 5 m mezi sebou, zákaz práce 
více zaměstnanců současně na jednom stromu 

Přilba,ochranné brýle/obličejová maska, ochranný oděv, kotníková 
pracovní obuv 

Poranění při likvidaci starého zavěšeného stromu 4 3 3 Zákaz kácení jiné stromu přes strom zavěšený, lezení na závěšený strom, uvolňování zavěšeného stromu podřezáváním 
stromu, na kterém zavěný strom spočívá a neodřezávat zavěšený strom po špalcích 

Nedostatečná ukázněnost zaměstnanců při kácení 3 5 3 Kontrola zaměstnanců min každých 30 minut v průběhu pracovní směny a aby zaměstnanec nepracoval za podmínek kdy 
nemuže sám zajistit bezpečné kácení stromu 

Poranění hlavy 2 4 2 Zaměstnanci v prostoru, kde hrozí nebezpečí zejména pádu větví a stromu, musí použivat ochranné přilby Přílba

Nedostatečná příprava ke kácení stromu 2 4 2
Před zaháíjením kácení zajisti bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, aby mohl 
kácející zaměstnanec před pádem stromu ustoupit, vyčisti blízké okoli od překážek a odřezat zesílené kořenové náběhy a 
odvětvení spodní části stromu max do výšky ramen 

Špatně zvolený postup kácení 2 5 2

U stromu o průměru nad 15 cm na pařezu provést směrový zářez do hloubky 1/5 až 1/3 průměru stromu, výška směrového 
zářezu = 2/3 jeho hloubky a hlavní řez je vodorovný v horní polovině směrového zářezu. K zajištění bezpečného pádu 
stromu do určeného směru se ponechá nedořez hlavního řezu o průměru min 2 cm, při průměru do 15 cmna pařezu lze 
směrový zářez nahradit vodorvným řezem. Proti sevření řetězové pily a k usměrnění stromu do směru padá do hlavního řezu 
vloží vhodná pomůcka (klin)

Nadpružené stromy 2 4 2 Při zpracování napružených stromů musí být veden první řez na stran tlaku, doříznutí kmene se provádí na straně tahu, 
zaměstnanec zaujmě polohu mimo směr průžení 

Odvětvování a odkořenování stromů 3 4 3 Při odvětvování a odkorňování stromu musí být práce prováděny z horní stany svahu nad stromem
Přilba,ochranné brýle/obličejová maska, ochranný oděv, kotníková 
pracovní obuv 

Obtížné podmínky kácení a vady dřeva 2 5 2 Kácení stromů nahnilých a zrouchnivělých, zpracování soustředěných vývratů, polovývratů a polomů, kácení u pozemních 
komunikací, v obvodu dráhy a v ochranných pásmech, provádět za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem Přilba,ochranné brýle/obličejová maska, ochranný oděv, kotníková 

pracovní obuv 

Ohrožený prostor 3 5 3
Ohroženým prostorem při kácení se rozumí kruhová plocha min. o poloměru 2x vyšky stromu, dle charakteru pracoviště i 
méně před hlavním řezem a při vlastním kácení stromu až do jeho dopadu na zem se v ohroženém rpsotoru nesmí nacházet 
osoby, které v zde nekonají práci 

Pád ze soustřeďovaného dříví 3 5 3 Zaměstnanci nesmí nastupovat na soustřeďovat na soustřeďované dříví a nepřekračovat jej za pohybu 

Samovolný pohyb dříví 3 4 3 Nesmí docházt k bezúvazkovém soustředování dříví na pracovišti, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví 

Poranění při manipulaci dřeva lanem 2 5 2 Nezdržovat se ve vnitřních úhlech lana navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v prodlouženém směru 
napnutých lan, zákaz usměrňování nákladu rukou, jsou-li lana navijáku v pohybu

Soustřeďování vrtulníkem 3 4 3 Nezdržovat se v ohroženém rpsotoru zvedaného, dopravovaného a odkládaného dříví při soustřeďování vrtulníkem 

Organizace soustřeďování 3 5 3
Nevstupovat do ohroženého prostoru pracoviště a používat bezpečnostní značky a signálaly, před zahájením sousstřeďování 
odstanit překážky z přiblížovacích linek, určit prostor pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k plnění pohoných 
hmot a k údržbě používáných zařízení a počet a umístění skládek 

Ztáta stability a movolný pohyb 3 5 3
Kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví a ztráta stability mechanizačního prostředku při provozu, se dříví musí 
vyklízet lanem pomoci směrové kladky, uvolňování dříví na svahu ručním nářadím provádět z horní strany svahu nad 
ležícím stromem

Pád z výšky 3 5 3 Zákaz práce v koruně stojícího stromu, bez vybavení pro práci ve výškách, v koruně stojícího stromu smí pracovat pouze 
jeden zaměstnanec, jištěn dalším zaměstnancem u paty stromu Prostředky idividuální ochrany pro práci ve výškých 

Povětrnostní situace 3 5 3 Zákaz práce při povětronostní situaci,kdy dochází k nebezpečnému výkyvu korun stromů -
Nízké teploty 2 4 2 Zákaz práce při teplotě nižší než -10°C během pracovní směny Teplý pracovní oděv 

Práce v koruně stromů 3 5 3 Při práci ve výškách na stojících stromech na pracovišti min 2 zaměstnanci , pro výstup do korun stromu se používají 
zejména bezpečnostní přistroj nebo poutací řemeny a ocelové stupačky 

Prostředky idividuální ochrany pro práci ve výškách

Komunikace mezi zaměstnanci 3 4 3 Před zahájením prací vymezi ohrožený prostor a stanovit signalizaci mezi zaměstnancem na zemi a provádějícím práce ve 
výškach. Ruční nařadí se do koruny stromu dopravuje pomocí lana, jeho použití zajištuje k této činnosti určeny zaměstnanec 

Práce s řetězovou pilou ve výškach 3 5 3

Odřezávání větví koruny stojícího stromu řetězovou pilou se provádí zejména z pracovní plošiny nebo za použití jiné 
speciální techniky určené pro práci ve výškach. Zaměstnanec i řetězová pila musí být při výstupudo koruny stromu, během 
práce i při sestupu zajištění proti pádu samostatnými jistícími prostředky, upevněnými k pracovní plošine nebo ke stromu 
mimo zónu prováděné práce

Prostředky individuální ochrany pro práci ve výškách 

Popálení, oslnění očí, působení škodlivých látek 3 4 3 Dodržení TP, zdravotně způsobilý zaměstnanec, platný svářečský průkaz pro danou technologii, prokazatelně seznámen se 
zařízením a návodem k používání

Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Požár, výbuch 3 5 3
Pravidelné prohlídky svař, zdroje v prostorech se zvýšenám nebezpečím uměle odsávání, před použitím kontrola izolace 
vodičů a držáku, při spodní mezi výbučnosti plynu v ovzduší na 10% práce přerušit, odstranit zdroje zapálení směsi a 
odvětrat 

Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Působení elektrického proudu 3 3 2 V objektech pracovat jen na písemné povolení, stanovit konkrétní opatření a zajistit vhodné hasící prostředky a požární 
asistence po dobu nejméně 8 hod, používat vhodný svařovací zdroj 

Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Pád materiálu 4 2 2 Svářeč a odpovědný vedoucí odpovídají za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Kontrola ovzduší Otrava, udušení 2 5 2
Kontrolu ovzduší provádí osoba znalá a proškolená, před každým zahájením prací a i v průběhu, první kontrolu provést z 
bezpečného místa, při a i v průběhu, první kontrolu provést z bezpečného místa, při koncentraci nad 10% spodní meze 
výbušnosti plynu v ovzduší nesmí být práce zahájeny nebo musí být přerušeny, pracoviště musí být řádně odvětráno 

Požár,výbuch 3 5 3 Práci mohou vykonávat pouze zkušení zaměstnanci seznámení s TP, zákaz kouření a používání otevřeného ohně s vyjímkou 
sváření a řezání v souvistlosti s propoji, pracoviště vybaveno  sněhovým hasícím přistrojem a tlakovou láhví s N2

Otrava udušení 3 5 3 Zaměstnanci musí být před zahájením práce seznámení s prováděnou činností , v průběhu celé pracovní činnosti musí být 
zajíštěno kontinuální měření složení ovzduší 

Balonování 3 3 2 Část plynovodu v místě odbočky odstavit, balonování provést z obou stran, úsek mezi balony odplynit a provést jeho výřez, 
zvýšenou pozornost věnovat odvzdušnění místa svarů, odvzdušnění provést provozním tlakem plynovodu upuštěním balonů

Elektrická zařízení
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podmínky

Zasažení těženým 
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Otrava udušení 3 5 3 Seznámení zaměstnanců s TP před zahájením, v průběhu celé pracovní činnosti zajistit kontinuální měření složení ovzduší 

Únik plynu 4 5 4 Musí být použito stlačovací zařízení spravné dimenze, nebo dimenze větší s použitím dorazů, po ukončení ztačování musí být 
provedena kontrola potrubí 

Požár výbuchu 3 5 3 Na pracovišti je zakáz kouření a manipulace s otevřenym ohněm 

Otrava udušení 3 5 3 Seznámení zaměstnanců s činností před zahájením, kontinuální měření složení ovzduší, prostor kolem odvzdušnovací 
armatury musí být označen výstražnou páskou 

Požár výbuch 3 5 3 Propojované konce plynovodu vodivé spojeny, budovy v okolí zabezpečeny proti vniknutí směsi, stalá kontrolou 
kvalifikované osoby, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

Otrava udušení 3 5 3 Seznímení zaměstnanců s činností před zahájením, kontinuální měření složení ovzduší, výkopy v místě navrtavky musí být 
dostatečné prostorné a výstup z nic zajištěn žebříkem 

Únik plynu 3 4 3 Prostory v blízkosti pracoviště (kanály a šachty) musí být zabezpečeny proti vniknutí případného úniku plynu a musí být u 
nic provedena kontrola ovzduší 

Požár výbuchu 3 5 3 V prostoru navrtávky musí být zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření, pracoviště musí být vybaveno dvojcí 
sněhových hasících přístrojů 

Mechanické poškození zraku 3 4 3 Seznámení zaměstnanců s činností před zahájením, potrubím nasměrováno tak, aby výfukované zplodiny neohrozily 
obsluhu, výfukové potrubí při čistění pod neustálenou kontrolou Ochranné brýle/obličejový štít

Poškození dýchacích cest 3 4 3 V blízkosti potrubí se nesmí zdžovat nepovolané osoby, výfukové potrubí bude zakryto jutovým pytlem Ochrana dýchacích cest 

Popálení, opažení, otrávení osob výpary 3 5 3 Technologický (pracovní) postup, OOPP, v uzavřených prostorách vždy min. 2 zaměstnanci a nucená výměna vzduchu
Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Požár, vzplanutí živce 3 5 3 Otevřeným plamenem jen v určených nádobách, živice nesmí přijít do styku s ohněm, obsluha min 2 zaměstnanci, nesmí 
semí se vzdáliit 

Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Vniknutí vody do tavné nádoby 3 5 3 Tavení provádět v nádobácha zařízeních k tomuto účelu určených 
Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Doprava živce Popálení opaření osob 3 5 3 Ohřívat za jízdy lze jen prostředcích k tomu určených, s víkem a plnit do 3/4, ruční svislá  doprava kladkou v asfaltových 
vědrech do 8m 

Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Nanášení živce Popálení, opatření osob 3 5 3 Technologický (pracovní) postup, OOPP, prostor kde se aplikuje zajisti proti vstupu osob 
Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Ruční pokládka živce Popálení 1 3 1 Předepsané nářadí, dodržení TP Ochranný nehořlavý oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle (kukla), zástěra

Pohyb osob Střetnutí osob s dopravním prostředkem 3 5 3 Dopravní řád, výstražné značení, určení cest pro chůzi, zákaz pohybu v blízkosti silničních komunikací 
Reflexní vesty

Stavební stroje Dopravní nehody 2 3 2 Oprávnění pro řízení, školení řidičů, pravidla silničního provozu, bezpečnostní přestávky, pozornost, přiměřená rychlost, 
zajištění odstavného vozidla pro ujetí

Pád osob Utonutí 2 5 2 Zajištění bezpečného pohybu a práce dle TP, zajištění ochrany proti pádu kolektivní ochranou, OOPP pro ochranu před 
utonutím, prostředky 1. pomoci vč, vyškolené osoby, vhodné plavidlo dle ZPP, zachranný kruh

Stavební stroje Sjetí, pád a apřevrácení stroje 2 3 2 Vyznačení nebezpečnných míst v blízkosti vodních hladin, elkologická havárie v případě úniku látek do vody (viz REA)

Přehřátí, úpal 2 2 1 Poskytování chladných nápojů, dodržování pitného režimu. Úřestávky v práci - schování se do stínu 

Oslnění, zánět spojivek 1 2 1 Použití zastěn Ochranné brýle s UV filtrem

Zátěž chladem Prochhladnutí zaměstnance při práci venku 2 2 1 Zajištění teplýcj nápojů, přestávky v práci - ohřáti
OOPPpro práci v chladu

Snížení viditelnosti Šero, tma 1 1 1 Zajištění dostatečného osvětlení, kontrola stavu svítidel
-

Požár, exploze 3 4 3 Uchovávání látek v oroginálních obalech,  dodržování protipožárních zásad, označeníNCHLaP, řádné poučení, havarijní 
připravenost -

Poškození zdraví 1 1 1 Zajištění dostatečné výměny vzduchu, řadné uzavření nádob, nakládat dle BL, označení obalů, dodržovat PP pro nakládání s 
NCHLaP, provozní řády skladů, REA Respirátor, ochrana zraku, ochranný oděv 

Požár, exploze 2 3 2 Zákar práce s otevřeným ohněm -
Poškození zdraví 1 1 1 Zajištění dostatečné výměny vzduchu, řádnné uzavření nádob, nakládat dle BL, označení obalů Rukavice, ochrana zraku, ochranný oděv

Pracovní úraz, nehoda 3 3 2
Výběr pracovníků, lékařské prohlídky, používání OOPP, dodržování protipožárních zásad, zajištění dostatečné výměny 
vzduchu, dodržování zásad osobní hygieny, uchovávání látky v pevných nerozbitných, těsně uzavřených a stabilně 
uložených obalech -

Nebezpečí působení na pokožku, očí a sliznice 3 2 2 Zabránění přímého kontraktu pokožky s nebezp. Látkami výběr a školení pracovníků, zajištění dostatečného větrán, lékařské 
prohlídky, ochrana očí popř. celého obličeje

Speciální rukavice, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům, 
brýle, ochranné štíty 

Vdechování výparů ředidel a jiných chemikálii 3 2 2 Zabránění přímého kontraktu pokožky s nebezp. Látkami výběr a školení pracovníků, zajištění dostatečného větrán, lékařské 
prohlídky, ochrana očí popř. celého obličeje

Speciální rukavice, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům, 
brýle, ochranné štíty 

Vdechování prachů přimíchávaných plnidel 2 2 1 Sledování alergických reakcí zaměstnanců a prováděním jejich výměny, výběr a školení pracovníků, zajištění dostatečného 
větrání, lekářské prohlídky, ochrana  oči popř. celého obličeje

Speciální rukavice, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům, 
brýle, ochranné štíty 

Poškození pokožky působením tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku 3 2 2 Zabránění přímého kontraktu pokožky s nebezp. Látkami výběr a školení pracovníků, zajištění dostatečného větrán, lékařské 
prohlídky, ochrana očí popř. celého obličeje

Speciální rukavice, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům, 
brýle, ochranné štíty 

Kontakt s vypary na rukou, v podpaždí a na obličeji 2 2 1 Zabránění přímého kontraktu pokožky s nebezp. Látkami výběr a školení pracovníků, zajištění dostatečného větrán, lékařské 
prohlídky, ochrana očí popř. celého obličeje

Speciální rukavice, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům, 
brýle, ochranné štíty 

Vdechování výparu ředidel, rozpouštědel do průdušek 3 2 2 Ochtana dýchacích cest, výběr a školení pracovníku, zajištění dostatečného větrání, lékařské prohlídky Respirátory, roušky 

Alergická reakce 2 2 1 Zabránění přímého kontraktu pokožky s nebezp. Látkami výběr a školení pracovníků, zajištění dostatečného větrán, lékařské 
prohlídky, ochrana očí popř. celého obličeje

Speciální rukavice, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům, 
brýle, ochranné štíty 

Pád zaměstnanců na staveniští 3 2 2 Vhodná obuv, kontrola a údržba přístup cest, označení překážky, nad 0,1m přechody, bezpečnostní opatření, značky a 
tabulky Pracovní obuv, pracovní oděv 

Propíchnití chodidla 3 2 2 Vhodná pracovní obuv, kontrola komunikací a jejich úklid Pracovní obuv
Schudky, schody, plošiny, rampy 3 4 3 Budování dle příslušných ČSN, zabradlí, zajištění proti sklouznutí, vhodná obuv a pořádek Pracovní obuv
Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o překážky 3 2 2 Odstranění komunikačních překážek, pevná obuv -

Uklouznutí na blátivých zasněžených a namrzlých staveništních komunikacích 4 3 3 Vhodná obuv, vhodná volba tras, určení a zařízení vstupu na stavbu, staveništních komunikací a přístupových ceste, 
chodníků, čistění a udržování v zimě a za děště, v zimě odstraňování námrazy, sněhu protiskluzový posyp

Pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle, popř 
obličejový štít

Pád osob do prohlubní, šachet 3 5 3 Řádné označený, zakryty, ohrazeny, nebo střežený (v prac. prostoru) osvětlení nebezpečných mist 
Pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle, popř 
obličejový štít

Zabezpečení objektu Ohrožení provozu a osob 4 5 4 V zastavbě souvislé oplocení 1,8m - osvětlit, kratkodobé (liniové) stavby - dvoutyčové 1,1m, vstupy uzamykatelné, opatřené 
bezp. Značkami -

Infekční choroba Nákaza 1 2 1 Opatření dle pokynů hygienické stanice
Prostředky osobní hygieny

Pokousání, poranění 1 2 1 Oplovení areálu, uzavření objektu
Nákaza 1 2 1 Oplovení areálu, uzavření objektu
Poškození zařízení, strojů 1 2 1 Oplovení areálu, uzavření objektu
Zranění po neoprávněném vniknutí na staveniště 3 3 2 V neprovozních směnách zajištění staveniště proti vniknutí neprávněných osob, zajištění výkopů, otvorů a svahů 
Založení požáru 2 5 2 Zajištění proti vniknutí, střeření, požárněp-poplachové směrnice
Krádež barevných kovů 4 2 2 Kontrola elektrických sítí na steveništi 
Přejetí zaměstnance při přecházení vozovky 2 5 2 Zajištění bezpečného přechodu vozovky pro zaměstnance Výstražná vesta
Havárie vozidla při omezení provozu staveitelem 2 4 2 Dopravní značení při omezení provozu, přímé řízení provozu v místě omezení stavebními pracemi Výstražná vesta
Přenešení havárie z komunikace do stavby 2 4 2 Poblíž vozovky neumísťovat kancelářské prostory, zpracování vhodné formy havarijního plánu pro stavbu 

Osvětlení Únava organismu nesoustředěnost, jiné somatické potíže 3 2 2 Osvětlení musí tvořit dva zdroje - denní a umělé 

Větrání Únava organismu nesoustředěnost, jiné somatické potíže 3 1 1 Zajisti větrání, vybavit prostory technikou pro dostatečnou výměnu vzduchu, klimatizace

Naražení na ostré hrany nábytku, stoly, skříně, zásuvky a zařízení 3 1 1 Správné rozmístění nábytku a zařízení, min. průchody 550 až 600 mm, udržování pořádku, nesedat na okraje stolů a židlí

Pád kancelářského vybavení 2 2 1 Stabilní postavení vyššich skříní, nábytku a vybavení, udržování pořádku, nepřetěžování polic a regálů

Sešívačka dokumentů Poranění rukou 2 2 1 Při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do člistí

Zobrazovací jednotky 
(monitory)

Poškození zraku 1 1 1 Optimální nastavení kmitočku, jasu, kontrastu velikosti písma a vzdálenosti uživatele od obrazovky 

Elektrická zařízení Úraz el. Proudem 1 3 1 Pravidelná údržba a revize veškerého el. zařízení, neprovádět nepovololené manipulace a opravy, nepoužívat poškozené el. 
zařízení

Příprava horkých 
nápojů

Opaření vodou (párou) 2 2 1 Opatrné nalívání z konvice, nedolévat šálky až po okraj, použávání podnosů a podšálků při přenášení horkých nápojů, 
varnou konvicí nepřenášet

Mytí nádobí Opaření vodou 2 2 1 Opatrné nalévání z konvice, nedolévat šálky až po okraj, použávání podnosů a podšálků při přenášení horkých nápojů, 
varnou konvicí nepřenášet

Rozbití nádobí Pořezání končetin 2 2 1 Opatrná manipulace s kremikou a sklem

Pořezání při rozbití skla 2 2 1 Vyloučení možnosti nekontrolovaného pohybu okna, aretace při otevření

Přiražení osoby v okenním rámu 2 1 1 Vyloučení možnosti nekontrolovaného pohybu okna, aretace při otevření, nezdržovat se v prostoru mezi oknem a rámem

Pád zaměstnance při otevírání 1 4 1 Pravidelná údržba, snadné otevírání
Pořezání při rozbití sklad 1 2 1 Vyloučení možnosti nekontrolovaného pohybu okna, aretace při otevření

Přiražení osoby dveřmi 1 2 1 Vyloučení možnosti nekontrolovaného pohybu okna, aretace při otevření, nezdržovat  se v prostoru mezi dveřmi a 
zárubněmi

Pořezání o sklo rozbíté skleněné výplně při mytí oken a skleněných výplní 1 2 1 Včasbí ořesjkebá rozbitých i častečne naprasklých skleněných výplní; osvětlení musí tvoři dva zdroje - denní a umělé 
osvětlení, denní osvětlení je vhodnější

Pořezání rukou při odklizení skleněných střepů 2 2 1
Ukládání odpadů, skleněných střepů do zvláštních nádob, nevybírat odpadkové koče, kde lze předpokládat střepy a jiné 
ostré předměty holou rukou, používat vhodné rukavice odolné proti pořezání; zvýšená opatrnost, soustředěnost, dobré 
osvětlení při uklízení střepů

Naražení zhmožděniny stehen, hýždí při úderech o hrany stolu, rohy nábytku 3 1 1 Dodržovatní dostatečné šířky obsluřných průchodů mezi provozními zařízeními, zvýšená opatrnost při úklidu ve stístněných 
prostorech

Přezížení svalů, šlach poškození páteře, naražení a zhmoždění končetin při ruční manipulaci s břemeny 2 2 1 Nepřetěžování zaměstnanců, dodržování hmotnostního limitu

Uklouznutí na podlaze vlivem nadměrného kluzkého povrchu v důsledku vlastní práce, vlhkosti, deště, 
sněhu, námrazy 

1 1 1

Správný postup a způsob úklidu a udržování povrchu spojovacích obslužných komunikací a jiných pochuzných ploch; při 
mytí podlah schodišť a jiných frekventovaných komunikací podlahu ihned vytřít do sucha; vhodná pracovní obuv, 
používání nepočkozené obuvi; v zimním období odstraňovat námrazu, sníh, včasný protiskluzový posyp na venkovních 
prostranstvích přilehlých k budově, čistění vpustí v umyvárnách a mokrých provozech tak, aby voda byla odváděna a 
nezdržovala se na podlaze

Pád osoby z výšky při mytí oken 1 3 1

Stanovení správných pracovních postupů dle kčního provedení oken, určení pomocných konstrukcí pro zvýšení místa 
práce; zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce (výše umístěna okna a jejich části, stropní svítidla) použávat 
dvojitý žebřík, přenosné schůdky, pracovní plošinu; nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích, nepoužávat židlí, 
beden, přepravek , radiátorů, skříní apod. ke zvyšování místa práce

Pád osoby po vynaložení úsilí při otevírání okna 1 2 1 Snadná ovladatelnost okenních křídel a jiných teváravých částí oken, světlíků, větracích otvorů z bezpečného místa

Pád osoby z výšky 1 1 1 Používat prostředky osobního zajištění při pracích na častech budov a objektů, kde není zřízení ochrana proti pádu z výšky a 
vzniká nebezpečí volného pádu z výšky 

Opaření horkou vodou

Při napoštění teplé vody do věder a jiných nádob nejdříve pustit studenou vodu a pak přiměšovat horkou vodu na 
potřebnou teplotu; nádoby s horkou vodou nenaplňovat až po okraj, při manipuulacis nádobami obsahujícími horkou vodu 
použávat ochranné chňapky; omezení přenášení nádob s horkou vodou a roztoky; úchopové části nádob pevné a udržované 
v čistotě (bez mastnoty) ; nádoby s horkou vodou nepokládat na okraje stolů

Poleptání pokožky žiravymi čistícími a desinfekčními prostředky 1 1 1
Při použávání žíravých cistících a desinfekčních prostředků používat příslušné OOPP, zejména k ochran rukou, popř očí; 
respoektovat varovné upozornění na obalech a informace uvedené v bezpečnostních listech, jde-li o chemickou látku nebo 
přípravek

Popálení 1 1 1 Obsah poelníku nevysypávat do papírových obalů, pytlů, krabic apod.
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