
Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt
Žebříky / 
Žebříky 

Jednoduché a 
dvojité 

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

3 3 3 27 * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí;

  

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při používání žebříků dodržovány zákazy:
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - používat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám 

současně,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu 

žebříku,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky  - vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg, 
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - 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,

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s 
dlouhými tkaničkami apod.

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také 
práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu 
vychýlení, zvrácení a rozevření;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke 
stabilní konstrukci;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * 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);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, 

používat osobní zajištění proti pádu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 

(provádí pracovník užívající žebřík);
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 

i kovových žebříků;
Žebříky / 
Žebříky 

Jednoduché a 
dvojité 

* pád osoby ze žebříku při vystupování či 
sestupování;

3 3 3 27 * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;   

Vyhodnocení 
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pád pracovníka ze žebříku v důsledku 
nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení 
žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení 
a nerovnoměrném zatížení žebříku;

* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při používání žebříků dodržovány zákazy:
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - používat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám 

současně,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu 

žebříku,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s 

dlouhými tkaničkami apod.
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také 

práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu 
vychýlení, zvrácení a rozevření;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke 
stabilní konstrukci;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * 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);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, 

používat osobní zajištění proti pádu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 

(provádí pracovník užívající žebřík);
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 

žebříků;
Žebříky / 
Žebříky 

Jednoduché a 
dvojité 

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

4 3 3 36 * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí;

  

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při používání žebříků dodržovány zákazy:
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - používat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám 

současně,
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu 
žebříku,

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s 

dlouhými tkaničkami apod.
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * 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);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke 
stabilní konstrukci;

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * 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);

Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, 

používat osobní zajištění proti pádu;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 

(provádí pracovník užívající žebřík);
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 

žebříků;
Žebříky / Jednoduché a * převrácení žebříku jinou osobou, najetí na 2 3 2 12 * zajištění příp ohrazení prostoru kolem paty žebříku;   
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky apod); 
Žebříky / Jednoduché a * prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s 3 3 3 27 * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;   
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * nepoužívat poškozené žebříky,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po žebříku více 

osobami současně,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg,
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 

(provádí pracovník užívající žebřík);
Žebříky / Žebříky přenosné Jednoduché a dvojité žebříky * pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných 

žebříků;
Plynová zařízení Domovní * únik plynu z potrubí; 1 4 3 12 * kontrola projektové dokumentace před zahájením prací;   

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* nebezpečí vyplývající z vlastností zemního 
plynu;

* dodržení podmínek dodavatele plynu;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem 
iniciací při nekontrolovaném úniku a výronu 
zemního plynu v uzavřených prostorách, narušení, 
poškození a netěsnosti plynového potrubí, koroze 
potrubí, netěsnosti připojení plynoměru, uzávěrů 
plynu, spojovacích částí plynovodu apod. s 
následným únikem zemního plynu do uzavřených 
prostor přilehlých objektů, kde dojde k výbuchu 
vytvořené výbušné směsi

* správné spojení nové instalace ke stávající při rekonstrukci plynových 
zařízení;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* popáleniny způsobené plamenem 
zapáleného/hořícího plynu nebo výbuchem směsí 
zemního plynu se vzduchem;

* splnění bezpečnostních podmínek a odborné vpuštění plynu do plynovodu 
včetně provedení zkoušek a revize (TPG 800 03);

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

Základní faktory, které charakterizují 
nebezpečnost výbuchu jsou: maximální tlak a 
teplota výbuchu, rychlost růstu tlaku při výbuchu, 
tlak v čele rázové vlny, drtící a trhací účinky 
výbušného prostředí (viz ČSN EN 1127-1 (83 
3250) účinky naakumulované tlakové energie 
(detonace, rozmetání, hoření, explozivní hoření 
deformace,popálení, poškození, udušení, otravy, 
potencování energetických účinků apod.). Výbuch 
zemního plynu může vyvolat destrukci objektů a 
zařízení a úrazy osob; pracovníci jsou ohroženi v 
důsledku nebezpečných a škodlivých faktorů 
tlakem rázové vlny, plamenem (požárem), bořící 
se konstrukcí, zařízením, zřícením budovy a 
objektu a jejich odlétnuvšími a vymrštěnými 
částmi, škodlivými látkami, které se vytvoří po 
dobu výbuchu nebo unikají z poškozeného 
zařízení, a jejichž obsah ve vzduchu přesahuje 
povolené koncentrace. Nebezpečné působení 
plynu je zvýšeno tím, že u většiny lidí je po určité 
době otupena schopnost cítit zápach unikajícího 
plynu a také tím, že při průchodu plynu zeminou, 
zdivem apod. ztrácí plyn svůj charakteristický 
zápach.

* zajištění těsnosti plynových zařízení a znemožnění výronu a úniku plynu a 
potlačení nebo znemožnění jeho iniciace (otevřený oheň včetně skrytých 
doutnajících materiálů, žhavých předmětů zahřátých na zápalnou teplotu 
plynné směsi, zbytků po svařování), mechanická nebo elektrická jiskra, 
výboj statické elektřiny);
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových spotřebičů dle TPG 
704 01;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* provedení kontrol těsnosti a ovzduší (resp. úniku spalin - CO) dle ČSN 38 
6405, TPG 704 01;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* odborné provedení montáže a instalací plynových zařízení, provedení 
zkoušek a revizí (ČSN EN 1775, TPG 704 01)

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici výbušnosti tj. 5% ve 
směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru (zemní plyn může být převeden k 
výbuch při koncentraci 5 - 15% ve směsi se vzduchem);

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* neužívání plynovodu jako nosné konstrukce, k zavěšování různých 
předmětů, zabránění poškození plynových potrubí a jiných plynových 
zařízení;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* určení osob/y zodpovědné za provoz;
Plynová zařízení Domovní * výbuch směsi plynu se vzduchem při 1 4 3 12 * odborné provádění odplynění a odvzdušnění dle ČSN 38 6405;   

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* splnění bezpečnostních podmínek a odborné vpuštění plynu do plynovodu 
včetně provedení zkoušek a revize (TPG 800 03);

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových spotřebičů dle TPG 
704 01;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* odborné provedení montáže a instalací plynových zařízení, provedení 
zkoušek a revizí (ČSN EN 1775, TPG 704 01)

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici výbušnosti tj. 5% ve 
směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru (zemní plyn může být převeden k 
výbuch při koncentraci 5 - 15% ve směsi se vzduchem);

Plynová zařízení 
/ Domovní 

Domovní 
plynovody 

* nespráná montáž, instalace a obsluha mající za 
důsledek:

1 4 3 12 * zajistit aby opravy zařízení vykonávala jen oprávněná firma a obsluhu 
zařízení jen odborně způsobilí pracovníci;

  

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* nedokonale uzavřený uzávěr pro odstavený 
spotřebič,

* uzavření přívodu plynu při výměně armatur, opravách apod.;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* nezapálený hořák a otevřený uzávěr před ním, * netěsnosti zajišťovat ihned po příznacích nebo informacích o úniku plynu 
(první orientace, čich, sluch apod.);

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* zemní plyn bez zápachu, který ztratil průchodem 
zeminou

* při hledání netěsnosti plynovodu nepoužívat plamene;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit účinné větrání a 
zabránit vzniku jiskření (vypnutí el. proudu apod.);

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* odborné zjišťování netěsností, odvzdušňování/odplynění dle ČSN 38 6405 
u armatur, plynoměrů, membrán ucpávek, u šroubení pro připojení 
spotřebičů apod.;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* v šachtách a nevětraných prostorách provádět kontrolu ovzduší vždy před 
vstupem do těchto prostor a vždy při podezření, že je to zařízení netěsné;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* provedení kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstranění 
zjištěných závad před uvedením do provozu;

Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* k hlavnímu uzávěru mít ovládací prvek;
Plynová zařízení / Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) Domovní plynovody (provozní přetlak ( 10 kPa) 

* funkční optická nebo zvuková signalizace vzestupu koncentrace uniklého 
plynu v kombinaci instalací automatické armatury uzavírající přívod plynu 
do spotřebiče;

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* pád břemene na řidiče vysokozdvižného vozíku 2 3 2 12 * jsou-li vysokozdvižné vozíky používány pro manipulaci s břemeny, která 
by mohla spadnout na řidiče (např. vysoká břemena nebo členěná břemena), 
musí být vybaveny opěrnou mříží, jejíž výška, šířka a velikost otvorů jsou 
dostatečné k tomu, aby účinně snížily nebezpečí pádu břemene nebo jeho 
části na řidiče;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vysokozdvižné vozíky řízené řidičem (tj. kromě ručně vedených vozíků) 
opatřeny ochranným rámem nad místem řidiče, jsou-li užívány při stohování 
do větší výšky než l,5 m nad sedadlo řidiče (s výjimkou vysokozdvižných 
vozíků řízených řidičem, kde není nebezpečí, že náklad - břemeno spadne 
na řidiče);

Vnitrozávodní 
doprava / 

Manipulační 
zdvižné 

* pád břemene (palety a jiné manipulační 
jednotky) z vidlic a zasažení osoby nacházející se 

2 3 2 12 * vyžadovat, aby řidič dodržoval zákaz opouštět vozík, je-li břemeno 
zdviženo;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval vnější 
půdorysné rozměry;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * ložený materiál nesmí nezasahovat do nabíracích otvorů;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * materiál ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo zabráněno 

zranění osob pádem uvolněného materiálu;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * břemeno a jeho části uložené na vozíku (resp. vidlicích je zabezpečeno 

proti pádu sesutí nebo posunutí (bezp. uložením, fixací apod.),

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečistěnou 
(zablácenou, se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se znečistěnými místy 
styku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m vysokozdvižnými 
vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, vyžadovat aby zaměstnanci 
používali ochranné přilby;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržovat zákaz zdržovat se pod břemenem zdviženým na vidlicích 
vozíku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * hranice stohované manipulační jednotky svislá s min. odklonem od 
svislice (max. 2 %);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Po dobu práce vysokozdvižného vozíku má mít řidič, popř. jiné osoby 
ochrannou přilbu (dle míry ohrožení; (stanoví-li tak dopravně provozní řád)

Vnitrozávodní Manipulační pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) 2 3 2 12 * správně nastavit rozteče nosných vidlic dle šířky palety;   
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * manipulační jednotky určené pro vidlicovou manipulaci mají pro zasunutí 

vidlice mezeru mezi jednotlivými vrstvami (nebo nabírací otvor) nejméně 
60 mm;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * nosná vidlice je zcela zasunována do nabíracích otvorů palet, rovnoběžně 
s jejich osou; vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně ve dvou třetinách 
její délky nebo šířky s vyloučením možnosti sklouznutí;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při nasouvání vidlice nenaráží na žádné části palety;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * řidič vozíku břemeno nadzvedne paletu s manipulační vůlí nad stoh; je-li 

břemeno nad stohem, zdvihací zařízení vozíku musí být postaveno kolmo;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * břemeno ukládáno opatrně a bezpečně, vidlice musí být oddáleny od 
břemene spuštěním nebo předklopením zdvihacího zařízení, vozíku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování, ukládání do regálů, nakládce a vykládce kontejnerů a 
dopravních prostředků není přesah vidlice přes vnější rozměry palet 
povolen;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * paletou ne manipulováno pouze jedním ramenem vidlice;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vidlicová manipulace prováděna pouze s jednou paletou nebo nástavbou;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky POZN.
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky k obsluze manipul. vozíku pověřovat jen zaměstnance k tomu odborně a 

zdravotně způsobilého (s průkazem řidiče mot. vozíku); řidiče nutno 
seznámit s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení. Nutno 
zajišťovat opakovací školení a přezkoušení, ověřování zdrav. způsobilosti 
řidičů.

Vnitrozávodní 
doprava / 

Manipulační 
zdvižné 

* sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné 
manipulační jednotky a ohrožení osoby v blízkosti 

3 3 3 27 * udržován rovný povrch ploch ke stohování materiálu včetně uliček v 
řádném stavu,

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * ložené prosté palety (a jiné manipulační jednotky) stohován jen jsou-li 
loženy materiálem, který snese bezpečné stohování a zaručuje vytvoření 
stabilního stohu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * stohy palet a jiných manipulačních jednotek vytvářeny ze stejného druhu;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek (palet, ukládacích beden, 
kontejnerů) není překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací 
výška;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * každý druh a typ manipulačních jednotek má stanovenu stohovací výšku, 
případně počet vrstev;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * stohovat manipulační jednotky, které nemají stanoveny stohovací nosnosti 
stohovací výšky, lze za těchto podmínek:

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - manipulační jednotky jsou konstrukčně, popřípadě svým tvarem 
uzpůsobeny manipulaci při stohování (nabírací otvory, závěsy, uzpůsobené 
pro svěrací čelisti a pod.),

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - manipulační jednotky snesou tlaky vznikající při stohování,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - vytvořený stoh bude stabilní,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - stohovací výška stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu a 

nepřekročeny přípustné tlaky vznikající při stohování (viz ČSN 26 9030);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * stohy a hranice stále stabilní, nesmí být jednostranně nakloněny); hrozí-li 
nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí být neprodleně bezpečně 
zajištěny nebo rozebrány;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při stohování je nad ukládaným materiálem neboli nad vytvořeným stohem 
min. 200 mm volný prostor;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Lahve se stlačeným plynem při přepravě vozíkem zajištěny proti pádu, 
nárazu a volnému pohybu do stran (láhev uložit na tvarově upravenou 
podložky, paletu apod.)

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Hranice stohované manipulační jednotky svislá s min. odklonem od svislice 
(max. 2 %)

Vnitrozávodní Manipulační * převrácení vozíku (po zrrátě stability), zranění 1 4 3 12 * zdvižný vozík opatřen štítkem a diagramem nosnosti;   
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * při manipulaci s břemenem (paletizační jednotkou, paletou apod.) 

nepřekročovat nosnost vysokozdvižného vozíku; břemeno ukládat správně, 
rovnoměrně, v souladu se zatěžovacím diagramem;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * správná technika jízdy, zejména v zatáčkách, vyloučení najetí kolem na 
překážku, rovinnost pojezdových ploch;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vysokozdvižný vozík s výškou zdvihu více jak 1,5 m nad sedadlo vybaven 
ochranným rámem;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dopravní cesty jasně vyznačeny nebo stanoveny (např. v dopravně 
provozním řádu);
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dopravní cesty, průchody, podlahy a rampy udržovat v dobrém provozním 
stavu, aby se zamezilo poškození vozíku, aby se neporušila jeho stabilita a 
aby nebyla nepříznivě neovlivněna bezpečnost provozu vozíku; je zajištěn 
vyhovující stav komunikací, jejich rovným, tvrdý a protismyskový povrch;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * podlahy, poklopy, můstky mají dostatečnou únosnost a jsou udržovány

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * nosnost uvedená výrobcem vozíku není překročena
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * udržován řádný technický stav vozíku, zejména:
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - účinné provozní nouzové a parkovací brzdy;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - vybavení vozíku pojistným zařízením, které brání jeho použití 

nepovolanými osobami a trvalé vyžadování a kontroly zda řidič vyjímá 
klíček ze spínací skříňky při každém opuštění vozíku;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - ochranný rám,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - vůle řízení,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - stav a druh použitých kol,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - obsah škodlivin ve spalinách,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - dodržování podmínek podélné i příčné stability vozíku (výběr vidlic, 

vyložení těžiště břemene, okamžitá nosnost vozíku;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * řidič neopouští vozík s motorem v chodu;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * odstavený vozík (tj. bez dozoru řidiče, opustí-li řidič vozík), je nabírací 

prostředek břemene zcela spuštěn, ovládače uvedeny do neutrální polohy, 
přívod energie přerušen, parkovací brzda zabrzděna a vozík zajištěn proti 
jakémukoliv neúmyslnému nebo neoprávněnému použití (řidič nesmí opustit 
vozík bez jeho zajištění proti zneužití nepovolanou osobou);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - dále viz návod k obsluze a ČSN 26 8805, ČSN EN 1726-1;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Vozíky a jejich zařízení nutno provozovat a používat jen pro účely které 

jsou určeny výrobcem a konstruovány, v souladu s vyznačenou nosností 
resp. tažnou silou nebo požadavky zatěžovacího diagramu

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky U zdvižného vozíku musí být břemeno uloženo v souladu se zatěžovacím 
diagramem.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Vozík musí opatřen štítky se symboly odpovídajícím funkcím ovládán a 
symboly rizik.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Výstražné nátěry vozíku, informační a instrukční štítky udržovány v dobrém 
a čitelném stavu, a včas obnovovány

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 
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Vyhodnocení 

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* přiražení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. 
vidlicemi, k pevné překážce, ke konstrukci;

2 3 2 12 * šířka uliček mezi stohy odpovídá způsobu ukládání materiálu (šířka uličky 
pro průjezd dopravních vozíků, musí být alespoň o 0,4 m větší než nejvyšší 
šířka vozíků nebo nákladů - viz ČSN 26 9010);

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * břemena nezasahují do prostoru řidiče vozíku a nepřekáží mu v řízení;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * jestliže při jízdě vpřed břemeno brání viditelnosti, musí vozík pojíždět s 
břemenem vzadu; za určitých podmínek, např. při stohování nebo při 
překonávání svahů, kde se požaduje pohyb s umístěným břemenem vpředu, 
musí být věnována zvýšená pozornost řízení vozíku za použití pomocných 
(přídavných) prostředků nebo vyžadují-li to podmínky provozu navádění 
jinou osobou;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Dle ČSN 26 8805 má provozovatel určit osoby odpovědné za tech. stav a 
provoz vozíků (např v dopravně provozním řádu), zajistit bezpečný 
technický stav vozíků včetně odstranění zjištěných poruch a závad, zajistit 
zaškolení a zaučení pracovníků provádějících údržby a opravy vozíků, 
zajistit předepsané označení, vybavení vozíků, vést přísl. záznamy o 
provozu vozíků.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Provozovatel má zajišťovat pravidelnou údržbu a opravy vozíků na základě 
zjištění denní kontroly,- preventivně dle stanoveného časového plánu 
(harmonogramu), na základě výsledků pravidelných technických kontrol, a 
průběžně podle návodů výrobce

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou 
pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby 
pohybem a pracovní činností vozíku

2 3 2 12 * soustředěnost řidiče, sledování okolního provozu, přiměřená rychlost;   

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * střet vozíku s jiným vozidlem v silničním 
provozu;

* převážené břemena nezabraňují řidiči ve výhledu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržování volných profilů komunikací, skladovacích zón
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * před zahájením couvání se řidič přesvědčí, zda při couvání a najíždění 

couváním nikoho couvajícím vozíkem nezraní;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vyloučení přítomnosti osob v dráze vozíku, zejména při jeho couvání;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vozík udržován v čistém stavu aby mohly být zjištěny uvolněné nebo 
poškozené díly);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * zařízení zdvihu, nabírací prostředky, pedály, schůdky a podlahy vozíků 
musí být zbaveny mastnoty, oleje, bláta atd.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vozíku pravidelně kontrolovány a udržovány:
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - výfukový systém a připojení karburátoru, odpařovače a palivového 

čerpadla vozíků se spalovacím motorem,
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - pneumatiky, aby se zjistilo poškození běhounu, bočnic a ráfků.
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - přilnavost plných obručí ke kovovým páskům nebo k ráfkům (případě 
nutnosti odstranit cizí tělesa z běhounu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - brzdy, řízení, ovládací mechanismy, výstražná zařízení, osvětlení, 
regulátory, zařízení proti přetížení

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - všechny části mechanismů zdvihání a naklápění a části podvozku (tyto 
části pečlivě a pravidelně prověřovat)

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - ochranná a bezpečnostní zařízení;
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - akumulátorové baterie, motory, regulátory nebo; stykače, koncové spínače, 

ochranná zařízení, elektrické vodiče a konektory (a kontrolovány)

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky - hydraulické systémy, válce, ventily a jiné podobné části.
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vadný nebo poškozený vozík (který by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo 
bezpečnost jeho prac. nasazení a který by být příčinou nebezpečí) vyřazen z 
provozu, dokud nebude opět uveden do bezpečného stavu;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * pro použití vozíku v silničním provozu (včetně nakládky a vykládky na 
silnicích a místních komunikacích) vyžádán souhlas DI Policie ČR

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * vyžadují-li to podmínky použití je vozík vybavený přídavnými 
výstražnými prostředky (světla a blikače)

Vnitrozávodní 
doprava / 

Manipulační 
zdvižné 

* pád řidiče při sestupování z vozíku 2 2 2 8 * používání nášlapných prvků, přidržování se madel apod. úchytných prvků;   

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * dodržování zákazu seskakovat z vozíku;
Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* pád osoby dopravované na vozíku 1 3 2 6 * dodržován zákaz přepravy osob s výjimkou případů, kdy je vozík pro 
jejich přepravu konstruován

  

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* přiražení rukou nebo nohou břemenem na 
vidlicích k podlaze,

3 2 2 12 * vyloučení přítomnosti osob v nebezpečné blízkosti vidlic a pod zdviženým 
břemenem;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * přiražení osoby pohyblivou částí vozíku
Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* obtěžující účinky výfukových plynů (zejména 
CO) ve splodinách mot. vozíku na spalovací 
motorem

2 2 2 8 * vozík se spalovacím motorem používán v uzavřených prostorech jen za 
dodržení hygienických požadavků na prac. prostředí, pokynů výrobce a 
nejsou-li překročeny NPK (PEL- přípustné expoziční limity) v prac. 
ovzduší;

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * je-li vozík opatřen katalyzátorem je řidič seznámen s předpisy výrobce;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * udržování katalyzátoru ve funkčním stavu, technické prohlídky a kontroly; 

Vnitrozávodní 
doprava / 
Manipulační 

Manipulační 
zdvižné 
vozíky 

* pád vozíku při najíždění na ložnou plochu 
vozidla/vagónu;

1 4 3 12 * překladové (přechodné) můstky nebo mostové lávky mají odpovídající 
bezpečnost/nosnost, aby unesly naložené vozíky, jejích max. zatížení je 
vyznačeno trvanlivě a zřetelně na štítcích

  

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * pád vozíku při přejíždění po můstku; * překladové můstky nebo mostové lávky zajištěny tak, aby se zamezilo 
jakémukoliv náhodnému pohybu, výkyvu nebo sklouznutí (funkční a 
správně působící upevnění a zajištění vylučující neočekávaný zdvih a/nebo 
posun vozíku);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * prolomení můstku, nájezdové rampy při zatížení 
vozíkem s břemenem

* překladové můstky a mostové lávky mají protismykový povrch (nemají 
mít větší sklon než 10 %);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * jsou-li překladové můstky nebo mostové lávky na místě určení, jsou 
provedena opatření pro zabezpečení vozidla proti nežádoucím pohybům 
během nakládání;

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky * před vjezdem vozíku do silničního vozidla je prověřeno, zda brzdy jsou 
zabržděny a kola podložena (zakládací klíny kol nemusí být použity, je-li 
silniční vozidlo vybaveno automatickou parkovací brzdou ovládanou 
pružinou);

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky Pro podrobnější identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik možno dále využít 
např.

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky ČSN 29 9030 Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
manipulaci a skladování (8.98),

Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky ČSN EN 1398 (26 9710) Vyrovnávací můstky (5.98),
Vnitrozávodní doprava / Manipulační zdvižné vozíky Manipulační zdvižné vozíky ČSN EN 1459 (26 8804) Bezpečnost manipulačích vozíků - Vozíky s 

proměnným vyložením a vlastním pohonem (12.99);
Svařování / 
Svařování 

Svařování 
elektrickým 

* zasažení svářeče el. proudem při obloukovém 
svařování;

1 3 2 6 * pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu k obsluze a přísl. ČSN, zejména 
ČSN 05 0630 a ČSN 05 0601;

  

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * nepříznivé účinky el. proudu na lidský 
organismus;

* používání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků 
elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * dokonalé el. spojení spojek svařovacích a svařovacích svorek se 
svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění (musí 
mít rozměry odpovídající velikosti použitého svařovacího proudu a průřezu 
svař. vodičů);

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo s podložkou 
svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci umístěna co nejblíže k místu 
svařování (nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec) - průtok 
svař. proudu upínacími dílci;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na 
svorkovnici svářečky, za chodu;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací nástroj za chodu 
(vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu zapnutí);

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v 
okolí, (tento požadavek je řešen konstrukcí svářecího nástroje, příp. 
konstrukcí stojanu pro svářecí nástroj, u svařovacích zdrojů nemá napětí 
naprázdno překročit stanovenou hranici - 80 V, u zdrojů střídavých, 100 V u 
zdrojů stejnosměrných (v případě svař. zdrojů pro metody svařování 
vyžadující zvýšené napětí naprázdno umístění tabulky na zdroji s hodnotami 
zvýšeného napětí;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s 
elektricky vodivými předměty v okolí svařování;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod napětím; 
uzemnění, nulování svař. transformátoru;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, 
ani vlhké);

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho 

poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování; odstranění 
ostrých hran;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému poškození 
krytem, vhodným umístěním apod.;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * seznámení zaměstnanců s poskytováním první pomoci při úrazu el. 
proudem;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * není-li technicky možné přivést svařovací proud bezprostředně k místu 
svařování, rozhodne o způsobu připojení svařovaného vodiče na svařence 
příslušný odborný pracovník.

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem (viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 

Svařování 
elektrickým 
obloukem 

* dotyk rukou, kovovým předmětem s 
připojovacími svorkami přívodními či 
vývodovými

1 3 2 6 * připojení svařovacích vodičů tak, aby se zabránilo náhodnému 
neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje, ochrana 
připojovacích svorek u svař. zdroje;

  

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje, zdroj vypnout a provést 
opatření vylučující jeho nežádoucí zapnutí nepovolanou osobou;

Svařování / 
Svařování 

Svařování 
elektrickým 

* zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem, bludné 
proudy, jiskření, požár, popálení

3 3 3 27 * po zapnutí svářečky zkontrolovat neporušenost sekundárního okruhu 
(nesmí být průraz na kostru);

  

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * kontroly a pravidelná údržba svařovacího zařízení;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * provádění údržby a oprav svařovacích zdrojů a příslušenství pověřenými 

pracovníky dle pokynů výrobce;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * uzemnění ochranným vodičem, izolace svař. kabelů;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

Svařování 
elektrickým 
obloukem 

* přímý dotyk neizolovaných částí svařovacího 
transformátoru s nechráněnými místy

2 2 2 8 * dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených nádobách na 
konstrukcích, ve výkopech, ve výškách, za nepříznivých povětrnostních 
podmínek

  

Svařování / 
Svařování 

Svařování 
elektrickým 

* zasažení pracovníka proudem při přemísťování 
svářečky

1 3 2 6 * svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního vodiče;   

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * kontrola, zda není proudový okruh svařovacích vodičů přímo spojen s 
kostrou svářečky (provádí se tak, že pod libovolný svorník kostry se vodivě 
připevní měděná destička o síle cca 3 mm, o tuto destičku pak svářeč 
postupně škrtne elektrodou a potom svařovací svorkou), při kontrole musí 
být druhý svařovací vodič odpojený od výstupní svorky (v případě 
zajiskření musí být svářečka odstavena);

Svařování / 
Svařování 

Svařování 
elektrickým 

* nezabezpečení rychlého odpojení více zdrojů, 
havárie, požár, popálení, úraz el. proudem

1 3 2 6 * provedení opatření pro okamžité vypnutí, odpojení všech svařovacích 
zdrojů;

  

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * označení všech vodičů, snadná identifikace vodičů, ovládačů, odpojovačů 
(musí být naprosto zřejmé, které svařovací vodiče patří k jednotlivým 
svařovacím zdrojům);

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * připojení svařovacích nástrojů tak, aby měly oproti svařenci stejnou 
polaritu;

Svařování / 
Svařování 
elektrickým 

Svařování 
elektrickým 
obloukem 

* zvýšené ohrožení úrazem el. proudem při 
svařování v kovový nádobách, uzavřených 
prostorách s kovovými materiály a vodivými 

1 3 2 6 * prohlídka svařovacích vodičů, držáků elektrod (izolace), zásuvek, vidlic, 
zda není proudový okruh spojen s kostrou, zda není spojený okruh mezi 
vodiči svař. proudu, zda je svářečky vypnutá;

  

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * ochrana před nebezpečným dotykovým napětím;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * používat držáky elektrod s neporušenou izolací;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * svař.nástroje odkládat na izolační podložku nebo stojan;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * používat odizolované stojany, izolační podložky a desky k zabránění 

bezprostředního dotyku těla svářeče s kovovými částmi;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * podle potřeby použít proudový jistič, dielektrické rukavice nebo 

dielektrické vložky do svářečských rukavic a vyloučit spoje v tomto 
prostoru;

Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * osvětlení 12 V;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * svařovací zdroj umísťovat mimo tento prostor;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * ke svařování nepoužívat střídavý proud;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * nepoužívání OOPP a oděvu s kovovými částmi, nevodivé podložky pod 

nohy;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * opatření posoudit svářečským odborníkem pro bezpečnost práce;
Svařování / Svařování elektrickým obloukem Svařování elektrickým obloukem * stanovit a dodržovat další podmínky v příkazu ke svařování;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 
pracoviště 

* vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, 
zachycení, nárazy obsluhy;

3 2 2 12 * správné prostorové rozmístění strojů dle čl. 4P ČSN 20 0700 a ČSN 73 
5105 (min. průchody 600 mm, volný obslužný prostor o šířce 1000 mm);

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * dostatečný prostor potřebný pro uskladnění pomocných zařízení, 
zpracovávaného materiálu i obrobků, a prostor potřebný pro manipulaci s 
těmito předměty;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * vyznačení komunikací a průchodů;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * udržování komunikací, průchodů a obslužných prostorů volně 

průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, 
provozním zařízením;

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 
pracoviště 

* rušení obsluhy provozem na sousedních 
pracovištích a přilehlých komunikacích, snížení 
pozornosti, zvyšování únavy, nežádoucí zásah 

2 2 2 8 * správné umístění stroje tak, aby obsluha nebyla při práci rušena provozem 
na sousedních pracovištích a aby při práci nestála zády k hlavní cestě, vede-
li tato v bezprostřední blízkosti pracoviště;

  

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 

* pád pracovníka z výšky, naražení, zlomeniny 1 3 2 6 * řádné výstupy ke zvýšeným místům práce a pohybu (schody, žebříky, 
stupadla, madla atd.);

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * zábradlí na volných okrajích plošin, lávek, zvýšených obslužných 
stanovišť apod. (s výškovým rozdílem nad 0,5 m);

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 

* zakopnutí, pád osoby na rovině 2 2 2 8 * odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout;   

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení 
o různé překážky, prvky vystupující části z 
podlahy;

* potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, aby nepřekážely; v místech, 
kde může dojít při provozu stroje k jejich proražení, prodření, poškození 
tepelným účinkem atp. musí být vhodně chráněny;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * při ukládání potrubí na podlaze se musí brát v úvahu použití pevných a 
nekluzných můstků s úhlem sklonu max 15 st.;

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 
pracoviště 

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád 
osoby na podlaze pracovního stanoviště strojů a 
na horizontálních komunikacích,

2 2 2 8 * rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, 
udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, 
nerovností apod.;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * vhodná pracovní obuv;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * čištění podlah, včasné odstranění nečistot, včasný úklid včasné odstranění 

nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost),
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * odstraňování odpadu;
Kovoobrábění / Kovoobráběn * pád předmětu na obsluhu stroje 1 2 1 2 * dle potřeby zajistit police, stojany a odkládací místa;   
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * neukládat nástroje a měřidla do stojanů strojů, na stoly a lože není-li na 

stroji zvlášť pro to určeno místo;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 

* pád, sesutí materiálu, polotovaru, výrobku; 2 2 2 8 * materiál, polotovary a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich 
stabilitu;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * vytváření nestabilních stohů; * nepřekračovat max. stanovené výšky přechodně skladovaného materiálu;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * materiál správně ukládat tak, aby byla zaručena jeho stabilita a umožněno 
pohodlné snímání;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * obrobky dle potřeby prokládat dřevěnými hranoly;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * využívat paletizace a kontejnerizace, při ukládání výrobků do palet, 

přepravek, ukládacích beden a jiných manipulačních jednotek dodržovat 
požadavky ČSN 26 9030;

Kovoobrábění / Kovoobráběn * pád, sesunutí materiálu při přemísťování, 2 2 2 8 * správné uložení materiálu na dopr. prostředek (vozík);   
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * nepřetěžování palet, vyloučit, aby materiál přesahoval půdorysné rozměry 

palet, beden apod.;
Kovoobrábění / Kovoobráběn * píchnutí a pořezání o ostrou hranu odřezku 2 2 2 8 * udržování pořádku;   
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * materiál a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich stabilitu;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 
pracoviště 

* zvýšená únava obsluhy, vykonávání obslužných 
činností v fyziologicky a ergonomicky 
nevhodných polohách;

2 1 1 2 * lze-li práci vykonávat vsedě, vybavit stanoviště obsluhy vhodnou 
sedačkou vyhovující fyziologickým a ergonomickým požadavkům (např. 
výškově stavitelná sedačka s opěradlem);

  

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 
pracoviště 

* snížená viditelnost, únava očí - zraková zátěž, 2 2 2 8 * správné rozestavení a umístění strojů a prac. míst s ohledem na osvětlení; 
stroje umístit na nejvhodnějším místě pro denní světlo, současně přihlédnout 
k umělému osvětlení (intenzita osvětlení pracoviště má být při strojním 
obrábění od 300 do 1000 luxů); pohyblivá kloubová svítidla umístěná na 
stroji a přenosná svítidla na malé napětí (24 V);

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * chybný úkon při obsluze strojů v důsledku 
špatné viditelnosti provedení nevhodných a 
nebezpečných manipulací

* dostatečné osvětlení (umělé i denní), čistění oken, osvětlovacích těles od 
prachu;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * správné umístění zdrojů osvětlení (místní, celkové);
Kovoobrábění / Kovoobráběn * hlučnost, snížení pozornosti obsluhy, postupné 3 1 1 3 * správná montáž stroje dle návodu (izolace, pružné uložení);   
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * údržba stroje, včasné výměny opotřebovaných exponovaných částí stroje 

majících vliv na hlučnost;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * používání OOPP k ochraně sluchu;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * bezpečnostní (protihlukové přestávky);
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 
pracoviště 

* zachycení, vtažení, navinutí rukavice včetně 
ruky obsluhy

2 3 2 12 * dodržování zákazu obsluhovat stroje s nechráněnými rotujícími částmi (i 
nástroji) v rukavicích;

  

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 
pracoviště 

* zasažení pracovníka el. proudem 1 3 2 6 * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. 
částem, vyřazovat z funkce zakrytí, uzavření; respektovat bezpečnostní 
sdělení;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * vyloučení činností při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení 
dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo 
dotkl
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a 
skončení pracovní směny;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. 
zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před 
výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště (viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - dílenská 

* nečekané uvedení stroje do chodu po obnovení 
napětí, zasažení obsluhy pohyblivou částí, 

1 3 2 6 * funkční a dosažitelný hl. vypínač, central stop, stykače, hlídače poklesu 
tlaku;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * uvedení vypínače do nulové polohy;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - dílenská pracoviště * ochranné zařízení, ochrana znemožňující uvedení stroje do chodu po 

obnově napětí;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* zasažení obsluhy a pracovníků v okolí stroje 
(zejména soustruhů, svislých frézek, vodorovných 
obrážeček) odletujícími třískami;

3 2 2 12 * zřízení krytů pracovního prostoru proti rozletu třísek po stroji a okolí;   

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * zranění oka, popálení nechráněných částí těla; * zřízení plent a ochranných plechových zástěn, které zároveň zamezí 
rozstřiku; chladicí kapaliny;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * používání lamačů třísek, krytů pracovního prostoru;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * zasažení OOPP k ochraně očí a obličeje;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* odletující třísky a prachové částice vznikající při 
rychlostním obrábění, ohrožení očí a obličeje 
obsluhy

3 3 3 27 * přednostní používání obličejových štítků, které dokonaleji zakrývají 
obličej a chrání nejen oči, ale celý obličej;

  

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 

* hromadění třísek, bodná a řezná poranění 
pracovníků ostrými hranami třísek;

2 2 2 8 * zřízení dřevěných roštů, kanálů, mechanizovaný odsun třísek a odpadu;   

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * pravidelný a včasný úklid, odstraňování zařízení na propad třísek;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* pořezání rukou obsluhy při odstraňování třísek; 2 2 2 8 * používat předepsané pracovní pomůcky (např. háčky s delšími rukojeťmi a 
chrániči ruky, smetáky, škrabky, štětce, kartáče, dřevěné tyčinky pro čistění 
otvorů, vnitřních závitů apod.;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * háčků používat zásadně při odstraňování namotaných třísek; (rukojeť 
háčku vytvořená stočením drátu do tvaru oka pro jeden nebo několik prstů 
není dovolena, neboť hrozí nebezpečí vážného zranění prstů);

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * čisticí vlny a hadru používat k čistění pouze za klidu stroje, a to až po 
odstranění třísek škrabkou, smetákem ap.;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * k vyčištění závitů používat kartáč nebo štětec (nebezpečné je čistit vnitřní 
závity hadrem navinutým na prstu);

Kovoobrábění / Kovoobráběn * rozlet vyfukovaných třísek směrem na obsluhu, 2 2 2 8 * neprovádět celkové čištění strojů stlačeným vzduchem;   
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * stlačený vzduch používat pouze k očišťování bezprostředního místa 
pracovní operace, k čištění obrobků a upínacích přípravků, jež jsou tvarově 
členité; u běžných výfukových pistolí snížit tlak vzduchu 0,2 MPa a pistoli 
opatřena ochranným zařízením (štítem) k zamezení rozletu vyfukovaných 
třísek směrem na obsluhu nebo jiné osoby);

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * při očišťování třísek stlačeným vzduchem používat OOPP k ochraně očí a 
obličeje (štítek nebo brýle);

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 

* působení prašnosti, rozlet prachových částí, 
usazování prachu;

1 2 1 2 * napojení stroje na odsávací zařízení;   

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * znečistění vzduchu, poškození dýchacích cest; * vhodný systém odvádění, shromažďování a likvidace prachu;

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* zasažení obsluhy uvolněnými rotujícími 
upínacími zařízeními

2 2 2 8 * řádné zajištění rotujícího upínacího zařízení pojistným kroužkem, 
bajonetovým uzávěrem apod.;

  

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* zachycení obsluhy, navinutí končetiny, udeření 
uvolněným obrobkem v důsledku nežádoucího 
náhlého uvedení do chodu, nečekaného uvolnění 
obrobku při poklesu upínací síly, nedostatečné 

2 3 2 12 * zakrytí rotujícího upínacího zařízení;   

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * hladké povrchy upínacího zařízení, náběhové hrany upínacího zařízení;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * vhodné ustrojení obsluhy;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * umožnění uzamčení hl. vypínače ve vypnuté poloze;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 

* zachycení, vtažení, sevření, přimáčknutí, 
střihnutí obsluhy (např. při roztržení řemenů, 

1 2 1 2 * znemožnění přístupu k nebezpečným částem (uzavřením v konstrukci 
stroje, použitím ochranných zařízení);

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * nevyřazování ochranných zařízení funkce;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * nenahazování hnacích řemenů za chodu stroje;
Kovoobrábění / Kovoobráběn * zasažení obsluhy vypadnutým posuvem po 1 2 1 2 * montáž funkčních zarážek;   
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * havarijní brzdy;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * ochranné omezení;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * výstražné označení čel posuvu;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* zachycení, navinutí, udeření obsluhy upnutým 
rotujícím materiálem vyčnívajícího z rotujícího 
zařízení

2 3 2 12 * zabezpečení vnějšího konce materiálu přídavným ochranným zařízením 
(např. trubkové kryty vyložené gumou, podepřené stojanem);

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * zachycení, udeření obsluhy otáčející se klikou, 
kolem 

* vyloučení vstupu do nebezpečného prostoru;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * funkční zařízení pro odtlačení kola ze záběru (např. pružina); 
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* nežádoucí uvedení stroje do chodu, vymrštění 
upínaného materiálu, pomůcek, zasažení, 
zachycení, navinutí obsluhy

2 2 2 8 * použití pojišťovacího zařízení;   

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * zajištění stroje při opravě vypnutím a uzamčením hl. vypínače;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* výměna nástrojů, upínání, snímání obrobků za 
chodu - zachycení, udeření, navinutí, pořezání, 
vtažení, sevření části těla nejčastěji ruky

2 2 2 8 * zastavení stroje - pohybu vřetena, smýkadla;   

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 

nesprávné a nespolehlivé upnutí obrobku, chybné 
upínání materiálu, obrobku - uvolnění, vymrštění 

2 2 2 8 * správné a spolehlivé upnutí, vyvážené, nenásilné upnutí tvarovaných 
předmětů;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * do upínacího zařízení upínat jen předměty, pro to konstruovány a jejichž 
tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * k upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * čisté a nepoškozené dosedací plochy pro upínání nástrojů;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * bezpečné upnutí nástroje, jeho vyložení volit tak, aby při obrábění nebyl 

škodlivě namáhán a tříska mohla snadno odcházet;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* pohyb rychloposuvu, náraz nástroje do 
upínacího zařízení, obrobku, deformace suportů, 
vymrštění a zasažení obsluhy uvolněným, 
zlomeným nástrojem, částí stroje

1 2 1 2 * soustředěnost a pozornost obsluhy při sledování rychloposuvu;   

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * rychloposuv v bezpečné vzdálenosti od obrobku;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * včasné vypnutí;
Kovoobrábění / Kovoobráběn * zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem 1 2 1 2 * neponechávání upínacích klíčů v upínacím zařízení;   
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * nepoužívání klíčů s prodlouženou pákou;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * nepoužívání nadměrně deformovaných a poškozených upínacích zařízení;

Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* zachycení, vtažení, navinutí části těla, vlasů - 
skalpování (při obsluze vrtačky, nástrojařské 
frézky), oděvu popř. nechráněnými rotujícími 

2 3 2 12 * správné ustrojení obsluhy, používat nepoškozený pracovní oděv, bez 
volně vlajících částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů i nohavic; 
pracovní blůza zasunout do pracovních kalhot;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * stroj neobsluhovat v zástěře nebo pracovním plášti;
Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * používání pokrývky hlavy (čepice, síťka, šátek), která nesmí mít volně 

vlající cípy, šátek zavazovat za hlavou (nikoliv pod bradou) tak, aby vlasy 
nevyčnívaly;
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Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, náramkových hodinek, 
vázanek, šál apod.

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * používání gumových prsteníků pracovníky, kteří mají na rukou nebo 
prstech obvaz (např. gázový obvaz, kožený prsteník) - týká se zejména 
obsluhy vrtaček, hrotových soustruhů;

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * nepoužívat rukavice při obsluze stroje za chodu (používání rukavic je 
nebezpečné zejména při obsluze vrtaček);

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * seřizování, údržbu, mazání provádět za klidu stroje;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* pád, přitlačení osoby přemísťovanými obrobky a 
přípravky

1 3 2 6 * k upínání a sejímání těžších přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které 
pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční 
manipulaci a jejich ustavení ve stroji, mít k dispozici vhodné manipulační, 
zdvihací zařízení s vhodnými upevňovacími prostředky, závěsné nebo 
podpěrné pomůcky přizpůsobené tvaru obrobku;

  

Kovoobrábění / Dílny Kovoobrábění - obsluha strojů * zajistit pomoc dalších osob, stanovit a dodržovat pracovní postup;
Kovoobrábění / 
Dílny 

Kovoobráběn
í - obsluha 
strojů 

* pořezání nebo popálení rukou při výměně 
obrobků a nástrojů;

2 2 2 8 * používání OOPP k ochraně rukou;   

Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

Vrtačky * zranění očí, popálení očí a obličeje třískami 1 3 2 6 * používání brýlí nebo obličejového štítu   

Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

Vrtačky * pořezání třískami, pořezání rukou o ostří 
nástrojů (vrtáků), o třísku namotanou popř. 

3 2 2 12 * používání rukavic (ale jen při manipulaci s obrobkem pokud je nástroj v 
klidu);

  

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, smetáků nebo vyfukovacích 
vzduchových pistolí;

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v rukavicích a 
vyfukovat odpad ústy;

Kovoobrábění / Vrtačky * pohmoždění rukou popř. nohou způsobené 2 2 2 8 * správná manipulace, a držení obrobku   
Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * připevnění svěráku ke stolu min. dvěma šrouby
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

Vrtačky * zachycení, navinutí ruky, nežádoucí kontakt 
ruky s vrtákem; (zachycení volně vlajícího konce 
pracovního oděvu, neupnutých rukávů, šály, za 
prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na 
rukou, rukavice rotujícím vřetenem, sklíčidlem, 
nástrojem - vrtákem);

2 3 2 12 * neodstraňování třísek rukou;   

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * zachycení rotujícím vrtákem, kličkou a klínem 
ponechaným ve vřetenu)

* nebrždění vřetena se sklíčidlem rukou;

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * nesahání rukou do nebezpečného prostoru za chodu;
Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * neponechávání kličky ve vřetenu;
Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * dodržování zákazu používat při obsluze stroje rukavic;
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Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazu na ruce atd.;
Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * dodržování zakázaných manipulací dle Příl.ČSN 20 0700
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

Vrtačky * zachycení vlasů, skalpování při kontaktu s 
rotujícím vrtákem nebo vřetenem

2 3 2 12 * použití čepice, šátku správně zavázaného, má-li obsluha dlouhé vlasy;   

Kovoobrábění / Vrtačky * zachycení a vtažení končetiny řemeny při 2 3 2 12 * zakrytování řemenových převodu od el. motoru k vrtacímu vřetenu;   
Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * přehazování řemenů provádět za klidu stroje
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

Vrtačky * zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do dolní 
polohy s nárazem vrtáku na obrobek;

2 2 2 8 * vyvážení zdvihu vřetene, zajištění proti samovolnému posuvu vřetena do 
dolní polohy;

  

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * zasažení obsluhy nástrojem při jeho odmrštění * používání ostrého vrtáku, vhodné velikosti a druhu;

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním 
zástrčného klíče z upínacího zařízení

* řádné upnutí nástroje, opírání nástroje o dno sklíčidla;

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * řádný technický stav ozubení sklíčidla i kličky;
Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * neponechávání kličky ve sklíčidle;
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

Vrtačky * zranění rukou, naražení ruky do frémy vrtačky 
(při vrtání obrubku ve volné ruce, při přidržování 

2 3 2 12 * zajištění obrobku proti pootočení (nezaručuje-li toto hmotnost obrobku);   

Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * použití vhodného přípravku pro upevnění obrobku;
Kovoobrábění / Stroje / Vrtačky Vrtačky * vybavení vrtačky svěrákem;
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

Vrtačky * zranění rukou při neočekávaném uvedení 
drženého obrobku do rotace při srážení hran 
(ostřin);

2 2 2 8 * ke srážení hran (ostřin) používat kuželových záhlubníků   

Kovoobrábění / Rozřezávací * vznícení hořlavých předmětů, kapalin prachů a 1 3 2 6 * rozbrušovačku uložit na nehořlavou podložku;   
Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Přenosné rozbrušovačky Rozřezávací brusky - rozbrušovačky * řezání neprovádět v blízkosti hořlavých předmětů, kapalin, par, plynů a 

prachů;
Kovoobrábění / Přenosné * pořezání řezacím kotoučem 3 3 3 27 * správná funkce krytu řezacího kotouče;   

Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Přenosné rozbrušovačky Přenosné rozbrušovačky * vypnutí rozbrušovačky k vyloučení samovolného spuštění rozbrušovačky 
po obnovení dodávky elektřiny v případě předchozího výpadku el. proudu;

Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Přenosné rozbrušovačky Přenosné rozbrušovačky * při výpadku el. proudu po vypnutí hl. vypínače zvednout řezací kotouč 
nad řezaný materiál;

Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Přenosné rozbrušovačky Přenosné rozbrušovačky * spolehlivé upnutí řezaného materiálu;
Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Přenosné rozbrušovačky Přenosné rozbrušovačky * před zapnutím rozbrušovačky zkontrolovat zda je řezací kotouč v nejvyšší 

poloze;
Kovoobrábění / Stroje / Brusky / Přenosné rozbrušovačky Přenosné rozbrušovačky * řez provádět mírným tlakem na sklápěcí rameno;
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Vyhodnocení 

Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Přenosné 
rozbrušovačky 

Přenosné 
rozbrušovačk
y 

* hlučnost při provozu rozbrušovaček, poškození 
sluchu

3 3 3 27 * používání OOPP k ochraně sluchu;   

Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * rozlet třísek, ohrožení pracovníků kovovou 
odlétnuvší částicí

2 2 2 8 * nesousledné frézování, vhodná volba průměru nástroje, optimální záběr, 
odváděče třísek;

  

Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * použití OOPP k ochraně zraku, popř. i obličeje;
Kovoobrábění / Frézky * pohmoždění končetin obsluhy způsobené pádem 1 2 1 2 * předměty neponechávat na kraji upínacího stolu stroje;   
Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * správné ukládání materiálu, pořádek na stole;
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * řezná poranění ruky obsluhy rotujícím nástrojem 1 2 1 2 * instalace a používání snadno seřiditelného ochranného krytu;   

Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * pořezání rukou o ostří nástrojů (válcové a 
kotoučové frézy, frézovací hlavy, sdružené frézy, 
pilové kotouče), o namotanou nebo ulpělou třísku 
na nástroji, (při chodu i klidu nástroje), o upínané 
obrobky

2 2 2 8 * dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v rukavicích;   

Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění po úderu 
obsluhy vyraženým obrobkem

1 2 1 2 * dokonalé upnutí obrobku do upínacího zařízení;   

Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * pád upínacího zařízení a zranění dolních 
končetin

* upevnění upínacího zařízení na pracovním stole;

Kovoobrábění / Frézky * zachycení, navinutí vlasů (skalpování) 1 3 2 6 * zakrytí krytem;   
Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * správné ustrojení obsluhy (pracovní oděv bez volně vlajícího konců s 

upnutými rukávy, pracovat bez šálů, prstýnků, řetízků, náramků, hodinek, 
obvazů na rukou apod.);

Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * zachycení oděvu, navinutí vlasů otáčejícím se 
koncem vřetene v zadní části frézky

1 3 2 6 * zakrytí ochranným krytem;   

Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * nežádoucí dotyk s nástrojem při upínání, 
vyjímání obrobku z upínacího zařízení za chodu

2 2 2 8 * zakrytí frézovací hlavy krytem upevněným na vřeteníku a čelním krytem , 
vratné frézování;

  

Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * zakrytí frézovacího nástroje;
Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * upínat a vyměňovat obrobky jen za klidu vřetena a je-li upínací stůl v 

klidu;
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * pád nástroje při upínání, kontakt obsluhy s 
nástrojem během upínání

2 2 2 8 * ochranný prstenec ze dřeva;   

Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * použití OOPP - rukavic;
Kovoobrábění / Frézky * naražení hlavou pracovníka do vyčnívajícího 1 2 1 2 * použití gumových, kožených chráničů konců ramen;   
Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * výstražné bezpečnostní označení vyčnívající části stroje;
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Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * použití OOPP k ochraně hlavy
Kovoobrábění / Frézky * vyražení obrobku z upínacího zařízení při najetí 1 2 1 2 * spolehlivé upnutí obrobku;   
Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * správné použití mechanického, hydraulického, pneumatického 

rychloupínacího zařízení
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

Frézky * náraz kliky rychloposuvu, udeření, navinutí 
obsluhy, zranění končetin

1 2 1 2 * kontrola funkce pružin ovládacího zařízení   

Kovoobrábění / Frézky * pořezání chodidel a prstů nohou pracovníka 2 1 1 2 * používání vhodné pracovní obuvi;   
Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * umístění rohoží na pracovním stanovišti stroje;
Kovoobrábění / Stroje / Frézky Frézky * včasný úklid pracoviště
Kovoobrábění / 
Stroje / Řezné 
(chladící) 
kapaliny 

Řezné 
(chladící) 
kapaliny 

* dermatidy (záněty kůže) při stálém a 
intenzivním styku emulzní kapaliny s nechráněnou 
pokožkou, zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-
li pokožka poškozena

2 2 2 8 * výběr vhodné zdravotně vyhovující a schválené kapaliny;   

Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * biologické nebezpečí, bakteriální ohrožení 
pokožky (emulzní kapaliny mají střední až silnou 
biologickou dráždivost na pokožku, navíc působí i 
alkalita a přítomnost bakterií)

* při přípravě (míchání) řezných kapalin postupovat dle návodu výrobce;

Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * řezné kapaliny vyráběné z ropy způsobují při 
dlouhodobém účinku větší nebo menší zdravotní 
obtíže projevující se převážně poškozením kůže 
(dermatidy a dermatózy)

* při přípravě kapalin a čistění strojů používat důsledně ochranné rukavice 
(příp. i biologických nanášených před prací s kapalinami na ruce) a v 
odůvodněných případech i gumové zástěry;

Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * v max. míře omezit přímý kontakt pokožky s kapalinou;
Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * dodržovat zásady osobní hygieny, používat ochranné masti;
Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * zabránit rozstřiku kapalina u stroje;
Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * při výběru pracovníků respektovat výsledky vstupní lékařské prohlídky 

(nebezpečí přecitlivělosti na látky obsažené v chladících kapalinách), 
pravidelné lékařské prohlídky;

Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * řezné kapaliny nutno pravidelně vyměňovat a kontrolovat dle ČSN 22 
0131 (kratší lhůty výměny v letním období !);

Kovoobrábění / Stroje / Řezné (chladící) kapaliny Řezné (chladící) kapaliny * v rámci výměny řádně čistit nádrže a celou chladící soustavu (např. 
horkou vodou a sodou);

Tlaková zařízení 
/ Tlaková 

Tlaková 
nádoba 

* destrukce tlakového celku TNS s ohrožení osob 
dynamickými účinky kovových částí TNS 

1 4 3 12 * při provozu chránit TNS před poškozením, nezasahovat do konstrukce 
nádoby ani podpěr a patek;

  

Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

* nepokládat TNS přímo na plášť, zajišťovat správné postavení a zajištění 
stability TNS;
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Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

* správná funkce výstroje TNS vhodnými, správně volenými a umístěnými 
armaturami (tlakoměrem, pojistným ventilem), a jejich správné nastavení 
(dle pasportu), trvalé udržování ve správném funkčním stavu, pravidelné 
kontroly pojistného ventilu a nulování tlakoměru dle ČSN 69 0012, 
pravidelné odkalování;

Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

* zajištění přístupnosti pro obsluhu uzávěrů pojistného ventilu, tlakoměru;

Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

* nezatěžování pojistného ventilu;
Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

* nenahrazování pojistných ventilů tlakovými spínači v případech, kdy zdroj 
tlaku je vyšší než max. pracovní přetlak TNS;

Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

* zajišťování preventivní údržby, pravidelné kontroly TNS a funkce 
výstroje, pravidelné revize, vedení dokumentace - pasportu TNS;

Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

* odborné provádění oprav TNS;
Tlaková zařízení 
/ Tlaková 
nádoba (TNS) 

Tlaková 
nádoba 
(TNS) 

úraz elektrickým proudem 3 3 3 27 * provozování elektrických zařízení v bezpečném stavu, zejména jde o 
uzemnění proudovou či napěťovou ochranu, správné zapojení, krytí, stav 
vodičů apod.;

  

Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 

(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* pád osoby z rampy 3 3 3 27 * rampy musí prostorově vyhovují druhu používaných mechanismů a 
frekvenci provozu;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * dostatečné osvětlení ramp (přirozené nebo umělé);
Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * rampy vyšší než 0,5 m, které současně slouží jako komunikace pro pěší, 

jsou proti pádu osob vybaveny z volných stran snímatelným zábradlím (viz 
čl.52-55 ČSN 74 3305) (pokud by zábradlí bránilo provozu rampy při 
nakládání a vykládání materiálu s nízkým nebo omezeným přístupem, 
nemusí se zábradlí zřizovat, ale na možnost neúmyslného pádu osob se musí 
upozornit bezpečnostními značkami a také označením volného okraje 
pochůzné plochy nebo vyznačením bezpečnostního pásu na okraji pochůzné 
plochy ve vzdálenosti 0.5 m od okraje rampy. Podmínky, za kterých není 
nutno zřizovat zábradlí u ramp, jsou stanoveny v čl. 24a) respektive 25 ČSN 
74 3305)

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * volné okraje ramp opatřit bezpečnostním značením (černožlutým 
šrafováním - nátěrem, folií atp.);

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * zvýšená opatrnost osob provádějích manipulační práce v blízkosti okraje 
rampy (nakládka a vykládka);
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Vyhodnocení 

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

Ruční 
manipulace - 
manipulační 
prostory 

* pád, sklouznutí lyžiny, pád osoby 3 3 3 27 * lyžiny užívané pro vykládání materiálu nemají větší sklon než 30 st. od 
vodorovné roviny, nosníky lyžin spolehlivě upevněny na dopravním 
prostředku např. pomocí háků

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory 

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory 

Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na 
manipulačních a ložných plochách

2 2 2 8 * upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak, aby nebyly 
kluzké;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * vhodná pracovní obuv;
Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a 
následný pád břemene na nohu

2 2 2 8 * využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace, správné 
pracovní postupy; vhodná obuv;

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * správné pracovní postupy a uchopení břemene; 
Manipulace a 
skladování / 

Ruční 
manipulace - 

* naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné 
ploše;

2 2 2 8 * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat 
pod ně a nevkládat pod ně ruce

  

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a 
ukládání břemen

* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními čely 
hydraulickými zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými manipulačními 
zařízeními,

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

Ruční 
manipulace - 
manipulační 
prostory 

* přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo 
zadním čelem při jejich otevírání případně i 
zavírání

2 2 2 8 * udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního čela vozidel 
v řádném stavu;

  

Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

Ruční 
manipulace - 
manipulační 
prostory 

* pád břemene na pracovníka při zvedání a 
ukládání břemene v případě sesutí břemene v 
důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy 
nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí 
převážených břemen během jejich dopravy atd.

2 3 2 12 * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z 
dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;
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Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory Pozn.: Při pohybu dopravního prostředku působí 
na náklad rázy, vibrace, které vyvolávají zvýšení 
statických sil s dynamickou složkou, jejichž 
velikost závisí zejména na druhu, technickém 
stavu a vybavení dopravního prostředku, na 
hmotnosti nákladu, na rychlosti dopravního 
prostředku a velikosti jejích změn, na způsobu 
ložení a fixace materiálu a na druhu a stavu 
dopravní trasy.

* vyloučení přítomnost osob nepodílejících se na vykládce a vykládce;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých paletách;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v 
závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na 
druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti 
dopravních prostředcích, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. 
prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání manipulační jednotky;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných 
dopravních prostředcích nutno používat upevňovací prostředky jako např. 
upínací pásy s napínací ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s 
ráčnou, a bezp. hákem s karabinou;

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno 
vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka 
břemen s vyšším těžištěm (např. stojany s materiálem apod.);

Manipulace a skladování / Ruční manipulace / Manipulační prostory Ruční manipulace - manipulační prostory * pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit tak, aby 
nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému 
naklonění ložné plochy dopr. prostředku a možnému převržení nebo sesutí 
nákladu;

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

* pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce 
a nakládce na pracovníka/osobu

2 3 2 12 * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z 
dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu;

  

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v případě 
potřeby zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky, které vyloučí 
sesunutí nebo pád či převržení tohoto materiálu;

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým 
břemenem a přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení,

Vypracoval: Ing. Libor Skácal stránka 26 z 43



Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat 
pod ně a nevkládat pod ně ruce;

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění 
nebo ukotvení břemen;

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * lyžiny nesmějí mít větší sklon než 300 od vodorovné roviny; nosníky lyžin 
upevňovat na dopravním prostředku pomocí háků či jiného spolehlivého 
upevňovacího zařízení

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

* sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z 
ložných ploch dopravních prostředků a jejich pád 
na osobu

2 3 2 12 * při otevírání bočnic, klanic a zadního musí otvírající pracovník zabezpečit, 
aby jimi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen;

  

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

* vymrštění shozeného materiálu a zasažení 
pracovníka

2 3 2 12 * dlouhé a pružné předměty (tyčový hutní materiál, nesvazkované trubky 
apod.) se při vykládání neházet na zem nebo podlahu, aby jejich případným 
vymrštěním nedošlo ke zranění osob v blízkosti prováděné manipulace

  

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopr. 
prostředek

2 2 2 8 * k umožnění bezpečného výstupu na ložnou plochu vozidla (respektive k 
sestupu) t používat žebříku či jiného rovnocenného zařízení;

  

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné plochy vozidla; 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

* přejetí, naražení, přitlačení osoby dopr. 
prostředkem

1 3 2 6 * k zajištění bezpečného couvání, otáčení apod. nebezpečných pohybů 
vozidel , kdy je řidič vozidla zpravidla naváděn paží poučenou osobou 
(např. závozníkem) se musí používat předem stanovené signály a znamení, 
tak aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou

  

Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

Nakládka a 
vykládka 
dopravních 

* přetížení a namožení v důsledku intenzivnějšího 
zvedání, přemísťování a manipulace s břemeny 
(namožení natržení nebo natažení svalů a šlach 

1 3 2 6 * nakládací a vykládací práce se musí provádět s potřebným počtem 
zaměstnanců, případně četami, za použití vhodných technických prostředků;

  

Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho pracovníka;
Manipulace a skladování / Nakládka a vykládka dopravních prostředků Nakládka a vykládka dopravních prostředků * správné manipulační postupy a technika práce;
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Venkovní 
komunikace a 
venkovní 

* pád, naražení různých částí těla po nastalém 
pádu osoby (při pohybu na venkovních 
komunikacích a prostorách)

4 2 2 16 * zajištění bezpečného stav povrchu venkovních cest vstupů do výrobních 
objektů a skladovacích prostorů a jiných frekventovaných míst;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * udržování, čištění a úklid podlah, komunikací a všech pochůzných ploch 
na venkovních skladovacích prostorách a skládkách materiálu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez 
zastavování materiálem, provozním zařízením; * včasné odstraňování 
komunikačních překážek;
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Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti;
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Venkovní 
komunikace a 
venkovní 

* uklouznutí a pád osoby při chůzi po 
zasněžených, zejména namrzlých cestách a na 
venkovních pochůzných prostorách;

2 3 2 12 * čistění a udržování venkovních cest v zimním období, odstraňování 
námrazy, sněhu, protiskluzový posyp (zajišťování vlastními prostředky

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti; 
Manipulace a 
skladování / 

Venkovní 
komunikace a 

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení 
o různé překážky a vystupující prvky v prostorách 

2 2 2 8 * odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout a zvýšených 
poklopů nad úroveň podlahy, dále hadic a el. kabelů;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti; 
Manipulace a 
skladování / 

Venkovní 
komunikace a 

* pád manipulovaného břemene (manipulační 
jednotky) nebo jeho části

2 3 2 12 * nesnižovat stabilitu stohu, hranice;   

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu; * zajišťovat materiál po odstranění fixačních prostředků (drátu, pásky, fólie 
apod.) proti pádu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * neopírat materiál, předměty, zařízení,žebříky apod. o stohované 
manipulační jednotky;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * vyloučení přítomnosti osob v pásmu možného pádu břemen 
manipulovaných jeřábem, motorovým vysokozdvižným vozíkem apod.;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * používání ochranné přilby v prostorách stohovaných manipulačních 
jednotek ve výšce nad 2 m;

Manipulace a 
skladování / 

Venkovní 
komunikace a 

* pád osoby z výšky, ze stohované manipulační 
jednotky;

2 3 2 12 * dodržovat zákaz vystupovat a lést po stozích, nastohovaných paletách a 
jiných manipulačních jednotkách;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu; * používat vhodného prostředku ke zvýšení místa práce nutných činnostech 
na stohu (hranici) bez narušení jeho stability;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * neopírat žebřík o stohované manipulační jednotky;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * zvýšená opatrnost při vstupu na horní část skládky (např. za účelem 

zavěšení nebo odvěšení vázacího prostředku);
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Venkovní komunikace a venkovní prostory * pokud je nabírání (ruční odebírání) umožněno z nastohovaných jednotek, 

je prováděno bezpečně, např.z manipulační plošiny, ze žebříků, schůdků 
apod.

Manipulace a 
skladování / 

Stohování 
materiálu 

* sesutí stohovaných palet nebo jiných 
manipulačních jednotek;

2 3 2 12 * udržování povrchu ploch ke stohování palet a nástaveb včetně uliček v 
řádném stavu, zejména rovnosti;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných 
manipulačních jednotek

* manipulační jednotky ukládat do příslušných předem určených 
skladovacích zón;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * ložené prosté palety stohovat jen jsou-li loženy materiálem, který snese 
bezpečné stohování a zaručuje vytvoření stabilního stohu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * neopírat palety apod. o sebe;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * palety a nástavby ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál (výrobky) 

nepřesahoval vnější půdorysné rozměry;

Vypracoval: Ing. Libor Skácal stránka 28 z 43



Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * materiál ložit tak, aby nezasahoval do nabíracích otvorů ani při 
nastohování;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * materiál, ložený na palety a do palet a nástaveb fixovat tak, aby bylo 
zabráněno zranění osob pádem uvolněného materiálu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * dodržování zákazu stohovat palety a nástavby se znečistěnou (zablácenou, 
se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se znečistěnými místy styku);

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * stohy palet nebo nástaveb vytvářet z ložených nebo prázdných palet, a 
nástaveb nebo spodní vrstvy stohu z ložených a horní vrstvy z prázdných 
palet nebo nástaveb;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * pro každý druh a typ manipulačních jednotek stanovit stohovací výšku, 
případně max. počet vrstev;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * při stohování palet, nástaveb na palety, ukládacích beden a kontejnerů 
nepřekračovat jejich stanovenou stohovací nosnost a stohovací výšku;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * vytvářet stohy a hranice tak, aby byly stabilní, nikoliv jednostranně 
nakloněny od kolmice k ploše stohování; hrozí-li nebezpečí jejich sesunutí 
nebo zřícení jejich neprodlené

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu bezpečné zajištění nebo rozebrání;
Manipulace a Stohování * prochladnutí v zimním období při práci na 2 2 2 8 * poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);   
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * podávání teplých nápojů;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * přestávky práci v teplé místnosti;
Manipulace a Stohování * přehřátí, úpal v letním období 2 2 2 8 * poskytování chladných nápojů;   
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * používání ochranné přikrývky hlavy;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Stohování materiálu * přestávky v práci;
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

Stohování 
materiálu 

* oslnění; zánět spojivek; 1 2 1 2 * použití slunečních brýlí;   

Manipulace a Motorové * pád břemene (palety a jiné manipulační 2 4 3 24 * správně nastavit rozteče nosných vidlic dle šířky palety;   
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * řidič dodržuje zákaz opouštět vozík, je-li břemeno zdviženo a přepravovat 

osoby;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval vnější 

půdorysné rozměry;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * ložený materiál nesmí nezasahovat do nabíracích otvorů;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * materiál, ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo zabráněno 

zranění osob pádem uvolněného materiálu;
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečistěnou 
(zablácenou, se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se znečistěnými místy 
styku;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * manipulační jednotky určené pro vidlicovou manipulaci mají pro zasunutí 
vidlice mezeru mezi jednotlivými vrstvami (nebo nabírací otvor) nejméně 
60 mm;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m vysokozdvižnými 
vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, zaměstnanci používají ochranné 
přilby;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * nosná vidlice je zcela zasunována do nabíracích otvorů palet, rovnoběžně 
s jejich osou; vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně ve dvou třetinách 
její dálky nebo šířky s vyloučením možnosti sklouznutí;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při nasouvání vidlice vozíku naráží na žádné části palety;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * řidič vozíku břemeno nadzvedne paletu s manipulační vůlí nad stoh; je-li 

břemeno nad stohem, zdvihací zařízení vozíku musí být postaveno kolmo;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * břemeno ukládáno opatrně a bezpečně, vidlice musí být oddáleny od 
břemene spuštěním nebo předklopením zdvihacího zařízení, vozíku;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování, ukládání do regálů, nakládce a vykládce kontejnerů a 
dopravních prostředků není přesah vidlice přes vnější rozměry palet 
povolen;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * paletou není manipulováno pouze jedním ramenem vidlice;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * vidlicová manipulace se provádí pouze s jednou paletou nebo nástavbou;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805;
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 

Motorové 
vysokozdvižn
é vozíky 

* sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné 
manipulační jednotky a ohrožení osoby v blízkosti 
stohu/hranice

2 4 3 24 * udržován povrch ploch ke stohování palet a jiného materiálu včetně uliček 
v řádném stavu, zejména rovnosti;

  

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * zřícení stohu (hranice) kusového materiálu po 
ztrátě stability

* ložené prosté palety a jiný materiál (manipul. jednotky) stohován jen jsou-
li loženy materiálem, který snese bezpečné stohování a zaručuje vytvoření 
stabilního stohu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * zasažení pracovníka padajícím materiálem při 
sesutí břemene;

* stohy palet a jiných manipulačních jednotek vytvářeny ze stejného druhu;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování manipulačních jednotek (palet, ukládacích beden, 
kontejnerů) není překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací 
výška;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * každý druh a typ manipulačních jednotek má stanovenu stohovací výšku, 
případně počet vrstev;
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Vyhodnocení 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * stohovat manipulační jednotky, které nemají stanoveny stohovací nosnosti 
stohovací výšky, lze za těchto podmínek:

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - manipulační jednotky jsou konstrukčně, popřípadě svým tvarem 
uzpůsobeny manipulaci při stohování /nabírací otvory, závěsy, uzpůsobené 
pro svěrací čelisti a pod./,

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - manipulační jednotky snesou tlaky vznikající při stohování,
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - vytvořený stoh bude stabilní,
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky - stohovací výška bude stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu a 

aby nebyly překročeny přípustné tlaky vznikající při stohování;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * stohy a hranice stále stabilní, nesmí být jednostranně nakloněny); hrozí-li 
nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí být neprodleně bezpečně 
zajištěny nebo rozebrány;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při stohování je nad ukládaným materiálem neboli nad vytvořeným stohem 
min. 200 mm volný prostor;

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky 

Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * správné upevnění břemene, vyloučení, labilní polohy a nesprávného 

způsobu odběru břemene;
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky * při odebírání z ložných ploch
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky dopravních prostředků, z hromad,
Manipulace a skladování / Skladovací prostory Motorové vysokozdvižné vozíky stohů, hranic atd.;
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Vyhodnocení 

Nebezpečné 
látky / 
Nebezpečné 
látky 

Nebezpečné 
látky 

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů) 
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);

3 3 3 27 Obecné zásady první pomoci   

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * při expozici parám, aerosolu a plynu 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.

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky . 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;

Při otravách jsou následující zásady první pomoci:

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * při potřísnění očí 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:

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

Vypracoval: Ing. Libor Skácal stránka 32 z 43



Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt
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Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * při potřísnění kůže
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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;

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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * při požití
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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)

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * vdechování výparů
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných 

pomocných chemikálií, které se v průběhu 
vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;

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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * vdechování prachu 2. ZÍSKAT INFORMACE
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich 

rozmíchávání , při manipulaci se sypkými 
hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;

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.).

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * poškození pokožky V každém případě nutno zajistit ošetření.
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Vyhodnocení 

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

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 * kontakt s výpary 3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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;

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky a) zasažení kůže:
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * vdechování výparů Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním vstřebáváním 

je třeba použít ochranné rukavice.
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);

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 !

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * alergické reakce 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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky v důsledku expozice nejrůznějších látek; Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez použití 

mastí.
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * popálení příp. exploze 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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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 b/ zasažení oka:
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * nejrůznější příznaky 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 .

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

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky c/ nadýchaní:
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky d/ požití:
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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 Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy, kyselina 
šťavelová a šťavelany, jód, síran měďnatý

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén, látky rozpustné 
v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 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 4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující vliv požité 

látky např.
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u organofosfátů je to atropin,
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u kyanidů je to amylnitrit,
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u jodu je to škrob - bramborový a pod,
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u bromidů je to chloridsodný
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u ethylenglykolu je to ethylalkohol
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky 
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky Bezpečnostní opatření:
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami;
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * 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;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním krytem, úplný 

ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky, zástěry, obuv 

apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny, louhy), ředidlům, 
rozpouštědlům, petrochemickým produktům;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít), ochrana 
dýchadel;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * zajištění větrání, čerstvý vzduch;
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je nejlépe včas 

změnit pracovní zařazení zaměstnance;
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * 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.);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky Nebezpečné látky * dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

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

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;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 

pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, 
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * 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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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 
zařízení - úraz 

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 :

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;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 
nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem 
neživých částí ( např . dříve nulování, zemnění),

* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v 
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím,

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - neodpovídající stupeň ochrany před dotykem 
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající 
z příslušných předpisů,

* 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);

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.;

* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným 
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 
poslední;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - při nechráněných živých částech např. v 
otevřeném rozvaděči, poškozené části el. 
instalace, demontované kryty apod.,

* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem - přístupné živé části el. zařízení v důsledku 
mechanického poškození např. rozváděče apod. 

* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, 
objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, 
vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a přívod. 
šňůrami;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * 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);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou 
stranách;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném 
stavu ( řádná kontrola );

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * 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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Katalog rizik: JAPA Vsetín spol. s r. o., Jiráskova 802, 755 01 Vsetín
Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 

Elektrická 
zařízení - 
úraz el. 

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

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;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení 
vn a vvn;

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi 
elektrických zařízení 

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;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * 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);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 

pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném 
stavu ( řádná kontrola );

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, 
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a 
zařízení;

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

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 
zařízení - úraz 

Elektrická 
zařízení - 
úraz el. 
proudem 

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

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);

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * respektovat barevné označení vodičů;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození 

na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního 
el. zařízení;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou 
stranách;

Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 

Elektrická 
zařízení - 
úraz el. 

vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo 
zakázanou manipulací pracovníky 

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;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;
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Posuzovaný Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka
Posuzovaný objekt P N H R
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení 

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození 
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního 
el. zařízení

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, 
vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Elektrická Elektrická porušení izolace připojených pohyblivých přívodů 3 3 3 27 * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;   
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde 

by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození 
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního 
el. zařízení;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, 
objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, 
vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

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

3 3 3 27 * zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti osob dle charakteru 
pracovní činnosti;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné 
revize (viz ČSN 33 1500),

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * 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;

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

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

3 3 3 27 * vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy 
a ovládání;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * informování všech zaměstnanců stavby ...................... o umístění hlavního 
el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. 
rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením);
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Vyhodnocení 

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * 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 - 

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

3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení 
vn a vvn;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem 
za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v 
předmětných předpisech

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

Elektrická 
zařízení / 

Elektrická 
zařízení - 

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

3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení 
vn a vvn;

  

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem Elektrická zařízení - úraz el. proudem * práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem 
za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v 
předmětných předpisech;
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Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1. Nahodilá
Vysvětlivky: 2. Nepravděpodobná
Vysvětlivky: 3. Pravděpodobná
Vysvětlivky: 4. Velmi pravděpodobná
Vysvětlivky: 5. Trvalá
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: N - Pravděpodobnost následků - závažnost
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1. Poranění bez pracovní neschopnosti
Vysvětlivky: 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
Vysvětlivky: 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
Vysvětlivky: 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
Vysvětlivky: 5. Smrtelný úraz
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: H - Názor hodnotitelů
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a 

ohrožení
Vysvětlivky: 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Vysvětlivky: 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí 

a ohrožení
Vysvětlivky: 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a 

ohrožení
Vysvětlivky: 5. Více významných a nepříznivých vlivů na 

závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: R - Míra rizika
Vysvětlivky:
Vysvětlivky: 1 - 3: Zanedbatelné riziko
Vysvětlivky: 4 - 10: Akceptovatelné riziko
Vysvětlivky: 11 - 50: Mírné riziko
Vysvětlivky: 51 - 100: Nežádoucí riziko
Vysvětlivky: 101 - 125: Nepřijatelné riziko
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