Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Žebříky /
Žebříky

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

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky /
Žebříky

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

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

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

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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;

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky /
Žebříky

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

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;

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

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Poznámka

- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu
žebříku,
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti do 15 kg,
- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s
dlouhými tkaničkami apod.
* k zajištění stability kovový žebřík spolehlivě zabezpečovat proti posunutí,
bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření dle pokynů výrobce (návod k
použití, symboy vyznačené na postranicích žebříku);
* horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro
výstup přesahoval výstupní úroveň podlahu, plošinu o 1,1 m (přesah mohou
nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou se lze spolehlivě uchopit);

Žebříky /

Jednoduché a * převrácení žebříku jinou osobou, najetí na

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky /

Jednoduché a * prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Žebříky / Žebříky přenosné

Jednoduché a dvojité žebříky

Stavební práce / Práce a
Práce ve
pohyb
výškách / Práce pracovníků

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných
okrajů staveb, konstrukcí apod.

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;
* při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m,
používat osobní zajištění proti pádu;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných
žebříků;
2 3 2 12 * zajištění příp ohrazení prostoru kolem paty žebříku;
* bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky apod);
3 3 3 27 * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
* nepoužívat poškozené žebříky,
* nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po žebříku více
osobami současně,
* nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti do 15 kg,
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných
žebříků;
3 4 3 36 * vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce na střechách v rámci
dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením
technologického nebo pracovního postupu;
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Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

* při kontrole svislosti zdí,

* při zdění z podlah z vnitřku objektu; nemá-li
koruna vyzdívané zdi výšku alespoň 60 cm;
* práci a pohybu osob na lešení;

* při odebírání břemen dopravovaných el.
vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy;
* při zhotovování bednění, betonování a
odbedňování u monolitických stropních
konstrukcí, schodišť apod.;
* při práci a pohybu v blízkosti volných
nezajištěných otvorů v obvodových zdech
(balkónové dveře, lodgie), u schodišťových ramen
a podest, výtahových šachet, otvorů a prostupů v
podlahách o velikosti nad 25 cm (např. pro svislá
potrubí, mezery mezi konstrukčními prvky
podlah)
* při bourání vnějších obvodových zdí, podlah,
střech schodišť, balkonů, teras, ochozů,
balkonech, lodgií apod.;

* při natěračských pracích nejrůznějších
konstrukcí a zařízení ve výšce;

* při šplhání a vystupování po konstrukčních
prvcích stavby, po konstrukci lešení;
* při montáži a demontáži lešení, při zřícení
lešení, převrácení nekotveného a pojízdného
lešení; (podle potřeby nutno doplnit a upravit dle
podmínek pracoviště, staveniště, např. v
technologických postupech)

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa
práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná
únosnost, pevnost a stabilita;
* průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek
větší než 1,5 m to jednou z těchto alternativ:
a) kolektivním zajištěním - tj.ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi)
zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa) a to zejména volné
okraje podlah nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory v obvodových
zdech, výtahových šachet, volné okraje schodišťových ramen a podest,
teras, ochozů, balkonů, lodgií apod.) nebo
b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací) nebo
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění;

* zamezení přístupu k místům na střechách ,kde se nepracuje a jejichž volné
okraje nejsou zajištěny proti pádu;

* vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění
náročnějších prací ve výškách, v případě nezřizování osobního zajištění
nutno vytvořit podmínky pro použití POZ, m.j. předem určit místo úvazu;
(není-li technol. postup zpracován stanoví místa úvazu (kotvení) POZ
odpovědný pracovník);
* používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení nebo jiná
ekvivalentní alternativa), jen pokud byla ukončena, vybavena a vystrojena
(dle ČSN 73 8106, ČSN 73 8101 a dle přísl. dokumentace) a po předání do
užívání;
* zamezení přístupu k místům ,kde se nepracuje a jejichž volné okraje
nejsou zajištěny proti pádu;
* kontrolu svislosti zdí apod. práce neprovádět přímo z vyzdívané zdi
(nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého spodního zdiva);
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Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

* pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které
nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům

4 3 3 36

* propadnutí a pád nebezpečnými otvory
(šachtami, mezerami a prostupy v podlahách o
šířce nad 25 cm)

3 3 3 27

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce a
Práce ve
pohyb
výškách / Práce pracovníků
Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce /
Práce ve
výškách / Práce
ve výškách

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy 3 4 3 36
a na místa práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce a
Práce ve
pohyb
Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Poznámka

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce a
Práce ve
pohyb
výškách / Práce pracovníků
Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Práce a
* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění,
pohyb
zborcení konstrukcí, zejména dřevěných;
pracovníků
následkem jejich vadného stavu, přetížení apod.;
ve výškách a
* propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků
pomocných zatímních podlah a lešení, fošen a
podpěrných nosných hranolů apod.;
* zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků
lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to
vlivem použití nekvalitního řeziva, zejména
nadměrných vad, když jejich rozsah (nejčastěji
rozměry viditelných suků, jejich umístění a stav)
přesahuje přípustnou toleranci a má vliv na
mechanickou vlastnost dřeva a na snížení pevnosti
dřevěného prvku při namáhání na ohyb apod.;

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

2 4 3 24

* zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní
osobním zajištěním (POZ) a to např. při odebírání břemen dopravovaných
el. vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy v zastropených patrech, při
zhotovování bednění a odbedňování, při práci na střechách a jiných
krátkodobých pracích ve výšce;
* zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby
(žebříky, schodiště, rampy); vyžadovat používávání žebříků k výstupu a
sestupu i podlahy kozových lešení);
* dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích;
* vybavení stavby vhodnými prostředky a zařízeními pro zvyšování místa
práce;
* zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování
místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.);
* nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně
únosnými poklopy; mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým
objektem nesmí být větší než 25 cm
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce;
* poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti
vodorovnému posunutí;
* poklopy dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení;
* výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných
podlah, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného
dřeva (hranoly, fošny);
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno
před osazením a zabudováním odborně prohlédnout;
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných zatímních
pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění
apod.) a správné a souvislé osazení podlah. dílců a jednot. prvků podlah
lešení na sraz;
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Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce /
Práce ve
výškách / Práce
ve výškách

Práce a
pohyb
pracovníků
ve výškách a

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Stavební práce / Práce ve výškách / Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení
úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné
pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopů
apod.;
* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka
s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z
materiálu přepravovaného jeřábem;
* pád úmyslně shazované stavební suti nebo
jednotlivých předmětů z výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje
podlahy lešení, s podlahy stavěného objektu;

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

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, soustředěním více
osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu
osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení konstrukce);
2 3 2 12 * bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;

* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby
byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození
větrem během práce i po jejím ukončení;
* dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není
upraven nebo pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami,
brašny, kapsáře, pouzdra aj.);
* zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze,
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z
volných okrajů;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupu do objektů;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce,
vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;
* ochrana prostorů pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími
předměty a to:
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím min. výšky 1,1
m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou)
nebo;
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, popř.;
c) střežením ohroženého prostoru;
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od
okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce
od 3 m do 10 m včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5
m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 1/10 výšky objektu při práci
ve výšce nad 30 m;
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;
2 4 3 24 * správné použití POZ, aplikace jen povolených kombinací POZ; kontroly a
zkoušky POZ, dodržování návodu k použití;
* správná volba vhodného a spolehlivého místo upevnění (ukotvení),
základním kritériem pro výběr kotvících bodů je druh techniky, způsob
provádění prací ve výšce, možnosti dané pracovištěm);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / PROSTŘED * náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení
Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / PROSTŘED * náhlé zachycení zachycení pádu při použití
Práce ve
KY
bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku) Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

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

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Stavební práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

2 2 2

Poznámka

* místo upevnění (ukotvení) POZ (kotvící bod, dočasné nebo trvalé
kotvícího zařízení včetně přičleněných upevňování POZ) musí odolat ve
směru pádu minimální statické síle 15 kN, aby při zachycení kinetické
energie vzniklé případným volným pádem pracovníka zajišťovaného POZ
nedošlo k jeho následnému pádu, např. v případě vytržení, zlomení,
uvolnění, vysmeknutí kotvícího zařízení,prasknutí dřevěného prvku,
zlomení ocel. tyče apod.;
* způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit; v
aplikacích, kdy není možnost ověření únosnosti kotvení a kotvícího bodu
výpočtem, např. kde mechanické vlastnosti materiálů (konstrukční
provedení oken, radiátorů, dveřních zárubní, zdiva, způsob upevnění a
spojení konstrukčních prvků a zařízení v na objektech apod.) ověřit
realizovatelnost kotvení a použití POZ nejsou známy a nelze statikem (viz
ČSN EN 795);
* pracovník musí být zabezpečen zajištěn proti pádu POZ stále a to i při
přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) POZ např. pomocí vodícího
lanka a kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným jištěním, popř.
kombinací různých způsobů;
* při návrhu vhodných druhů POZ jejich vzájemné kombinace vycházet z
příslušných návodů k obsluze
8 * odstranění překážek v předpokládané dráze pádu;
* seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu;
* použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu;
* vyloučení "kyvadlového efektu" tj. POZ - kotvit pokud možno nad
pracovním místem pracovníka;
* použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech;

2 3 2 12 * použití POZ tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky,
seřízení délky úchytného lana);
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na POZ
2 3 2 12 * správné použití POZ, např. upevnění POZ do zádového kotvícího
kroužku;
* použití POZ (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný
pád delší než 1,5 m;
* správné použití POZ (postroje) s tlumičem pádové energie;
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na POZ
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
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Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná
nářadí / Kladiva
elektrická vrtací,
sbíjecí a bourací

Elektrická
* zranění odletujícími částmi opracovávaných
vrtací, sbíjecí, materiálů
bourací
kladiva

2 2 2

Malá
mechanizace,

Elektrická
* zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů
vrtací, sbíjecí,

3 2 2 12 * vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí
ruky obsluhy z jeho tlačítka;
* soustředěnost při práci puštění kladiva z rukou při jejím protáčení,
zaseknutí;
* před uvedením kladiva do provozu zkontrolovat funkci kluzné spojky (jeli instalována);
* používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment kladiva při
zablokování vrtáku);
* používat kladiva jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá
mechanizace,
nářadí /
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická
* vyklouznutí kladiva a zranění obsluhy, zejména
vrtací, sbíjecí, rukou a přední části těla, vypadnutí nástroje;
bourací
* zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě
pádu nářadí z výšky;

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá
mechanizace,

* opravu el. kladiva provádět jen po odpojení od sítě;
3 2 2 12 * používat kladiva jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická
* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů,
vrtací, sbíjecí, rukavice na rotující vrták u vrtacích kladiv a

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

8 * při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku
(odmrštěnými částicemi zdiva, betonu, kamene, betonu) používat brýle nebo
obličejové štíty;

2 2 2

* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a
mastnotou) držet kladivo oběma rukama;
* bourací nástroj (špice, sekáč apod.) spolehlivě upevnit a zajistit proti
uvolnění;
* udržování kladiva v řádném stavu;
* používat kladiva s řádně upevněným držadlem;
* omezení práce s nářadím na žebřících;
* upevnění nářadí, zajištění nářadí proti pádu
8 * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, (nebezpečné je
držet vrtací kladivo v rukavicích);
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li kladivo v
klidu;
* dodržování zákazu přenášení kladiva zapojeného do sítě s prstem na
spínači;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Malá

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Elektrická

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá
mechanizace,

Elektrická
* ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími
vrtací, sbíjecí, částmi omítky, zdiva, betonu

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá
mechanizace,
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Malá

* zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby

Elektrická
* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku
vrtací, sbíjecí, apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění
Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Elektrická

* pořezání obsluhy rotujícím vrtákem při

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* dodržování zákazu zastavovat rotující vrták rukou;
2 3 2 12 * správné osazení a upevněné nástroje;
* použití vhodného nástroje;
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování
nářadí;
* vyloučení přítomnosti jiných osob v ohroženém prostoru (zranění
vylámanými kusy zdiva apod.);
2 2 2 8 * omezení práce s kladivem nářadím nad hlavou a na žebřících a pod.
nestabilních konstrukcích pro práce ve výškách;
* používání OOPP (brýle, čepice popř. přilba);
* pevné postavení pracovníky s možností odklonit hlavu či tělo mimo
padající části;
2 3 2 12 * zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s kladivem,
omezení práce na žebřících;
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, namísto žebříku
používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a s
plošinou, lešení apod.);
2 2 2 8 * nepřenášet nářadí s prstem na spínači, při připojení k síti;
* udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí, ochrana před
olejem a mastnotou;
* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a
zabránit styku ruky s nástrojem, např. při nežádoucím uvedení do chodu;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

* seřizování, čistění, mazání a oprav kladiv provádět jen je-li nářadí v klidu;

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

* před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý, u
nářadí vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí být
toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod;
* před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty
nebo jiné části nářadí;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou
odstraňovat třísky a odpad;
* po ukončení práce nebo při prac. přestávkách, před údržbou a před
výměnou nástrojů vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky a odstavit v
bezpečné poloze;
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout
nebo zapnout;
* nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu;
* nářadí přenášet jen za část k tomu určenou;

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Malá
mechanizace,
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Malá
mechanizace,
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Malá

Elektrická
* nebezpečí prašnosti - ohrožení dýchacích cest
vrtací, sbíjecí, jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní
Elektrická
* hlučnost
vrtací, sbíjecí,

2 2 2

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Elektrická
Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá
mechanizace,

2 2 2

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

* vibrace přenášené na ruce s postižením různých

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Elektrická
* zasažení obsluhy elektrickým proudem
vrtací, sbíjecí,

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

2 2 2

Poznámka

8 * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat
ochrannou masku (respirátor);
* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;
8 * používat OOPP proti hluku dle naměřených hodnot (např. u typu
WACKER EHB 10 je hodnota hluku 100 dB);
* bezpečnostní přestávky (např u typu WACKER EHB 10 v trvání min. 15
min, úhrnná doba práce s tímto kladivem však nesmí překračovat 30 min. na
jednoho pracovníka za směnu!);
8 * udržování nářadí v řádném technickém stavu;
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze;

* opatření dle zařazené kategorie (riziková práce); pravidelné lékařské
prohlídky atd.;
* při projevu poškození zdraví (degenerativní změny, které vznikají přímým
mechanickým účinkem rázů, příznaků traumatické vibrační vazoneurózy při
dlouhodobější práci s některými druhy kladiv ihned přeřadit pracovníka na
jinou práci;
2 4 3 24 * kladivo připojit jen na napětí a kmitočet dle typového štítku, dbát na
dostatečný průřez el. přívodu;
* opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním
nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových
konstrukcích;
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce
ve směně a po skončení práce s nářadím (případně závad předat nářadí nebo
jeho součásti k opravě);
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout
nebo zapnout ani poškozených el. přívodů;
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení
vidlice ze zásuvky;
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným
způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození; el. kabel nenamáhat
tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně
označený a určený pro toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku
pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím;
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací

Elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva

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

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

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

* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;
Pozn.: z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí
úrazu při průchodu el. proudu živým organismem. Na nářadí působí
pracovník silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a styk s vodivými částmi je
obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak dochází nezřídka ke
svalové křeči, k zástavě dechu, ve vážných případech i k fibrilaci srdečních
komor. Při zasažení el. proudem může dojít následně k pádu pracovníka z
výšky, žebříku apod.
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
8 * při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u
vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat brýle nebo
obličejové štíty;

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

3 2 2 12 * obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je
vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit;

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

2 2 2

Poznámka

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Malá
mechanizace,
nářadí /

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

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

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

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

* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a
mastnotou);

stránka 11 z 45

Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná

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

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

Mechanizova
né nářadí elektrické,
pneumatické
všeobecně

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Mechanizova * zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
mechanizace,

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

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
mechanizace,
nářadí /
Elektrická
mechanizovaná
nářadí /

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

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

2 2 2

Poznámka

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

* nepracovat v rukavicích;

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Malá

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

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

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

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

* připoutání nářadí k tělu, části oděvu, požití brašen, pouzder, poutek apod.;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

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

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

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

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

Mechanizova
né nářadí elektrické,
pneumatické
všeobecně

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

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

2 3 2 12 * zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím,
omezení práce na žebřících;
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, namísto žebříku
používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a s
plošinou, lešení apod.);
2 2 2 8 * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat
ochrannou masku (respirátor);

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Mechanizova
né nářadí elektrické,
pneumatické
všeobecně

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

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

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

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

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

2 2 2

Poznámka

8 * udržování nářadí v řádném technickém stavu;

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze;
Malá

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

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce
ve směně a po skončení práce s nářadím (případně závad předat nářadí nebo
jeho součásti k opravě);
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout
nebo zapnout ani poškozených el. přívodů
stránka 14 z 45

Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Mechanizova * zasažení různých částí těla částmi roztrženého

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá

Poznámka

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

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

Malá

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Mechanizova * pořezání rotujícím nástrojem (brousícím,

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení
vidlice ze zásuvky;
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným
způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, el. kabel nenamáhat
tahem;
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně
označený a určený pro toto prostředí;
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku
pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím;
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
2 3 2 12 * správné osazení a upevněné brousícího nástroje;
* použití vhodného brousícího nástroje, ne používání poškozeného nebo
nadměrně opotřebovaného brousícího kotouče;
* použití brousícího kotouče s přípustnou rychlostí větší než max. dovolená
rychlost vyznačená na štítku brusky,
* používání brusky souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování
nářadí, nenamáhat řezací kotouč na ohyb;
* funkční ochranné zařízení brousícího kotouče;
* ochrana brousícího kotouče před mechanickým poškozením;
* další opatření viz ČSN 23 9055 Mechanické ruční nářadí. Bezpečnostní
předpisy pro ruční brusky (1.67, zm. a - c);
2 2 2 8 * postupovat dle návodu k používání;
* nepřenášet nářadí s prstem na spínači, při připojení k síti;
* udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí, ochrana před
olejem a mastnotou;
* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a
zabránit styku ruky s brousícím nebo řezacím kotoučem, např. při
nežádoucím uvedení do chodu;
* seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu;
* před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý, u
nářadí vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí být
toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod;

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Poznámka

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Brusky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Elektrické

* před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty
nebo jiné části nářadí, zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou
ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat
a plnit všechny určené funkce;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno a rukou odstraňovat odpad;

* pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem nebo

Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky

Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky

Elektrické vrtačky

Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

2 2 2

* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v
klidu;
* po ukončení práce, před jeho údržbou a před výměnou nástrojů vytáhnout
přívodní kabel ze zásuvky;
* věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo
unavena nesmí s nářadím pracovat;
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout
nebo zapnout;
* nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu;
* nářadí přenášet jen za část k tomu určenou
8 * postupovat dle návodu k používání;
* nepřenášet nářadí s prstem na spínači, při připojení k síti;
* udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí, ochrana před
olejem a mastnotou;
* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a
zabránit styku ruky s brousícím nebo řezacím kotoučem, např. při
nežádoucím uvedení do chodu;
* seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu;
* před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý, u
vrtaček vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí být
toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod;
* před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty
nebo jiné části nářadí, zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou
ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat
a plnit všechny určené funkce;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou
odstraňovat třísky a odpad;
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v
klidu;
* po ukončení práce, před jeho údržbou a před výměnou nástrojů (vrtáků a
jiných nástrojů) vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky;
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Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá
mechanizace,
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá
mechanizace,
Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Malá mechanizace, nářadí / Elektrická mechanizovaná nářadí / Elektrické vrtačky

Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky

Elektrické
vrtačky
Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky

Elektrické vrtačky

Elektrické
vrtačky
Elektrické vrtačky

* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů,
rukavice na rotující vrták
* zachycení, namotání, navinutí rukavice při
kontaktu ruky s rotující míchací vrtulí (míchadlem
a pod. nástrojem) nasazenou na el. vrtačku při
použití pro rozmíchávání hmot v nádobě;

Elektrické vrtačky
Elektrické vrtačky

Plynová zařízení Natavovací
/ Natavovací
hořáky,
hořáky PB
přístroje a
agregáty na
Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

* zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů
zejména při zaseknutí ("zakousnutí") vrtáku

únik PB, výbuch, požár, popálení

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Pozn.: propan butan je směs uhlovodíků; je
snadno těkavý, bezbarvý, má specifický zápach, je
hořlavý a výbušný (ve směsi se vzduchem), není
však jedovatý, je cca 2,5 krát těžší než vzduch, při
úniku klesá k zemi a zaplavuje prostory pod
úrovní terénu. PB se dopravuje v kapalném stavu
v láhvích

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo
unavena nesmí s nářadím pracovat;
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout
nebo zapnout;
* nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu;
* nářadí přenášet jen za část k tomu určenou
3 3 3 27 * vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí
ruky obsluhy z jeho tlačítka;
* soustředěnost při práci, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení zaseknutí;
* před uvedením kladiva do provozu zkontrolovat funkci kluzné spojky (jeli instalována);
* používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při
zablokování vrtáku);
* používat vrtačku jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;
* opravu el. vrtačky provádět jen po odpojení od sítě;
3 3 3 27 * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, (nebezpečné je
držet vrtačku v chodu v rukavicích);
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li vrtačka v
klidu;

* dodržování zákazu přenášení vrtačky zapojeného do sítě s prstem na
spínači;
* dodržování zákazu zastavovat rotující vrták rukou;
1 4 3 12 * při výměně lahví PB zkontrolovat stav těsnění, hadic a hořáků PB; po
dotažení připojovací hadice otevřít lahvový ventil a provést zkoušku
těsnosti spojů mezi hrdlem lahve a regulátorem příp.i dalších spojů a míst (i
lahvového ventilu);
* po každé výměně lahví a hadice, a při podezření z úniku PB provádět
kontrolu těsnosti; netěsnosti se vyhledávají natíráním nerozebíratelných
spojů pěnotvorným prostředkem (roztok saponátu nebo mýdla ve vodě
apod.), v místě netěsnosti se tvoří bubliny, netěsnosti lze též vyhledávat
sprejem nebo vhodným detekčním přístrojem;
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Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení Natavovací
/ Natavovací
hořáky,
Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Poznámka

* volit délku hadic co nejkratší; hadice spojovat hadicovými sponami
(nikoliv drátem);
* při užívání nastavovacích agregátů na PB zachovávat potřebnou opatrnost
při zapalování i užívání, řídit se návodem pro používání;
* nepoužívat poškozeného zařízení ani popraskaných a netěsných hadic;

popálení při zapalování hořáku

2 2 2

* působení výparů a kouře
* ohrožení dýchacích cest výpary a kouři
vznikajícími při natavování asfaltových pásů a
jiných hmot;

2 2 2

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev)

Plynová zařízení Natavovací
Plynová zařízení / Natavovací hořáky PB

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* zajišťovat čistění, seřizování a servis natavovacích zařízení na PB; opravy
provádět odborně, používat jen vhodného těsnícího materiálu;
* neponechávat zapálení hořák bez dozoru;
* je-li práce s agregátem BP vyhodnocena jako požárně nebezpečná
dodržovat protipožární opatření (viz vyhl. č. 87/2000 Sb.);
* neumísťoval lahve PB do nevětraných uzavřených prostor, do prostor
veřejně přístupných;
* podle potřeby chránit provozní i zásobní lahve před přímým slunečním
zářením (na střechách) a jiným zdrojem tepla (teplota povrchu láhve nemá
překročit 400 C);
* dopravu a manipulaci s lahvemi provádět opatrně tak, aby láhev a
příslušenství byly chráněny proti nárazu a poškození;
* PB agregáty i jednotlivé hořáky používat pouze k určenému účelu podle
návodu výrobce (např. nesmí být používány k vytápění šaten a jiných
místností);
* při zjištění úniku PB v uzavřené místnosti nebo v jiných nevětraných
prostorech zajistit, aby v místnosti nebyl otevřený oheň a jiné zdroje
zapálení, a vyvětrat postižené místnosti i přilehlé prostory;
Pozn.: Před zahájením používání hořáků na PB (natavování ap.) stanovit a
vyhodnotit možné požární nebezpečí dle charakteru prováděné technologie,
pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů příp. předem
písemně stanovit požárně bezpečnostní opatření dle vyhl. MV č. 87/2000
Sb;
8 * při zapalování hořáku zachovávat potřebnou opatrnost, řídit se návodem
pro používání;
* při práci používat OOPP - vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou
obuv, kožené rukavice, OOPP k ochraně očí;
8 * zajištění řádného větrání a výměny vzduchu; přestávky;
* použití OOPP k ochraně dýchadel
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* ohrožování dýchacích cest a plicní choroby
svářečů (chronické bronchitidy) působením
areosolů; při vdechování škodlivin vznikajících
při svařování - působením svářečských aerosolů,
prachů, dýmů, aerosolů s obsahem toxických,
kancerogenních a fibroplastických látek
(toxických plynů vznikajících při svařování (NOx,
CO,O3), toxických plynů vznikajících při
spalování povlaků a nátěrů základního materiálu
(zbytky řezných kapalin,korozní zplodiny,
ochranné povlaky, nátěry,barvy, oleje izolace
protikorozní povlaky ap.);

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Svařování /
Svařování

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Tuhé části aerosolů s obsahem těžkých kovů,
chrómu, (šestimocný chrom - Cr(VI) jsou jedním
z významných karcinogenů, který vzniká při
ručním obloukovém svařování obalenými
elektrodami), niklu, manganu, vanadia a kobaltu v
pracovním ovzduší svářeče těžké kovy jsou
toxikologicky dominantní složkou svářecích
dýmů. Depozice aerosolu v dýchacích cestách je
komplikovaný proces. Závisí na způsobu
interakce škodliviny a organismu, na fyzikálně
chemických charakteristikách aerodispersního
systému (velikost částic, koncentrace, náboj aj.),
stejně jako i na vlastnostech dýchacího traktu, na
jeho individuálních a fyziologických
zvláštnostech; nebezpečné jsou i výpary ze
suříkových nátěrů (otrava olovem), ze zinku a z
kadmia.

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

1 2 1

Poznámka

2 * zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu;

* vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně
použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do
vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene;

* použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých
kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom)
* používání OOPP dle ČSN 05 0601;
* využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmů od zařízení i
od svářeče;
* používání OOPP dle ČSN 05 0601;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování /
Svařování
Svařování / Svařování

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování
elektrickým
obloukem a

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování /
Svařování

Svařování / Svařování

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* popálení různých částí těla tzv. žhavým
rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a

* popálení nechráněné části těla (ruky) přímým
dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným
kovovým materiálem a horkými kovovými
povrchy při přenosu tepla
* ohrožení popálením jiných osob nacházejících
se v blízkosti svařování (zejména pod místem
svařování, nad komunikacemi, průchody, jinými

* ohrožení očí odlétnutými částicemi při
oklepávání okují a výronků v místě řezu,
odlétnutými okujemi při řezání

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem

* popálení, požár, exploze při svařování v
prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp.
výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi
pohonných hmot, v plyn. kotelnách apod.);

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* volba technologického postupu s ohledem na základní materiály,
přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými
elektrodami);
nebezpečí při svařování v ochranné atmosféře jsou vyvolána vyšší
produktivitou a použitým ochranným plynem, jde o zvýšenou úroveň
žhavého rozstřiku a kvalitativně i kvantitativně vyšší ohrožení z
ultrafialového zařízení, způsobené přesunem vyzařované energie do kratších
vlnových délek
2 3 2 12 * správné provádění svařování, důsledné používání OOPP k ochraně zraku,
obličeje i ostatních částí těla;
* při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření jsou obdobná jako při
svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího
víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu;
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku;
2 2 2

8 * používání OOPP (rukavic);
* správné pracovní postupy;

1 2 1

2 * použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně ostatních
pracovníků (ochranné závěsy a zástěny k zabránění ohrožení odrazem a
rozstřikem strusky;
* ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů;
* vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana prostoru pod
místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku;
3 2 2 12 * odstraňování výronků provádět až po snížení řezací teploty;

* používání OOPP k ochraně očí;
1 4 3 12 * před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí
ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých
prostorů, použitých zařízení a materiálů příp. předem písemně stanovit
požárně bezpečnostních opatření;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

* otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození,
poškozená dýchacích cest požárem nebo
výbuchem při svařování

* zadušení, působení toxických výparů, aerosolů,
plynů, dýmů, prachů;
* při svařování plamenem a řezání kyslíkem
nebezpečí vyčerpání kyslíku v uzavřeném
pracovním prostoru;
* poškození dýchacích cest;
* působení infračerveného, ultrafialového záření

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Poznámka

* dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně
nebezpečných prostorách, (zvláštní opatření při svařování vozidel s
nádržemi s pohonnými hmotami), při svařování v uzavřených a těsných
prostorách, na znečistěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod.,
kontrola svařování a přilehlých prostor po nezbytně nutnou dobu, nejméně 8
hod. apod. - viz ČSN 05 0601 a vyhl. MV č 87/2000 Sb;
* stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný
pobyt a pohyb osob včetně zákazů;
* zabezpečit volné únikové cesty;
* určit provozní podmínky tech. zařízení a procesu;
* odstranit hořlavé nebo
* vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo výbušných
látky, utěsnění otvorů, hasící přístroje, asistence, OOPP, ochlazování
konstrukce, měření koncentrace apod.;
* překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno hořlavým
materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k
vznícení;
* vybavit svař. pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště
a použité technologie svařování,
* měřit koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů a
udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace,provětrávat
pracoviště;
* rozmístit technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic;
* zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo
ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik
hořlavých látek;
3 3 3 27 * odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace
škodlivin a nedýchatelných látek;
* odstranění toxických látek, žíravin, mastnot;

2 2 2

* jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a dodržování dalších
podmínek v příkazu ke svařování;
8 * ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků
v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP např. prasklý skleněný filtr);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování / Svařování

Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování /
Svařování

Svařování / Svařování

Svařování /
Svařování

Svařování /
Svařování

Svařování / Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem
Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem
Svařování
elektrickým
obloukem a
plamenem
Svařování elektrickým obloukem a plamenem

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

* zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí
pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče i osob v
okolí;
(kromě ultrafialovému záření vznikajícími při
svařování působí na zrak nepříznivě i světelné
záření a účinky místního přehřátí i infračervené
záření)
* pád svářeče při pracích na žebříku a částech
konstrukce a objektu ve výšce

* práce v místech, kde prostor k pohybu omezen
tak, že svářeč pracuje ve vynucené poloze
(vkleče, vsedě, vleže, atd.);
* nepříznivé zatížení svalových skupin,
nepřirozené pracovní polohy

* neúnosné a nepříznivé mikroklimatické
podmínky, zejména na venkovních nechráněných
prostorách v letním období, v uzavřených
prostorách, v prostorách se značným sálavým
teplem apod.;
* svářečské pneumokoniozy, nemocnost, zátěž
organismu s následnými účinky na cévní a
nervový systém;
* zasažení svářeče el. proudem při obloukovém
svařování;
* nepříznivé účinky el. proudu na lidský
organismus;

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity
záření el. obloukem;
* rozmístění a používání závěsů, zástěn ochranných štítů apod., úprava
povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz
záření na pracovišti;
1 3 2

6 * zajištění ochrany proti pádu, omezení svařování ze žebříku, používání
tech. zařízení pro práce ve výšce zajišťujícího pevné a stabilní postavení
svářeče při svařování (plošina, lešení, schůdky s plošinou apod.);
* zajištění dostatečného prostoru, i na přechodných pracovištích;

3 2 2 12 * použití ergonomicky vhodných sedadel;

1 2 1

2 * odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce;

* zajištění odpočíváren, šaten apod.;

1 3 2

6 * pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu k obsluze a přísl. ČSN, zejména
ČSN 05 0630 a ČSN 05 0601;
* používání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků
elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.;
* 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);
* 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;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování /
Svařování
elektrickým

Svařování
elektrickým
obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

* nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na
svorkovnici svářečky, za chodu;
* nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací nástroj za chodu
(vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu zapnutí);
* 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;
* odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s
elektricky vodivými předměty v okolí svařování;
* svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod napětím;
uzemnění, nulování svař. transformátoru;
* při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré,
ani vlhké);
* ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan;
* ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho
poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování; odstranění
ostrých hran;
* chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému poškození
krytem, vhodným umístěním apod.;
* seznámení zaměstnanců s poskytováním první pomoci při úrazu el.
proudem;
* není-li technicky možné přivést svařovací proud bezprostředně k místu
svařování, rozhodne o způsobu připojení svařovaného vodiče na svařence
příslušný odborný pracovník.
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
6 * připojení svařovacích vodičů tak, aby se zabránilo náhodnému
neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje, ochrana
připojovacích svorek u svař. zdroje;
* při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje, zdroj vypnout a provést
opatření vylučující jeho nežádoucí zapnutí nepovolanou osobou;

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

1 3 2

* 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);
* kontroly a pravidelná údržba svařovacího zařízení;

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Poznámka
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování /
Svařování
elektrickým
obloukem
Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým
obloukem

* přímý dotyk neizolovaných částí svařovacího
transformátoru s nechráněnými místy

2 2 2

Svařování
elektrickým

* zasažení pracovníka proudem při přemísťování
svářečky

1 3 2

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování /
Svařování

Svařování
elektrickým

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování /
Svařování
elektrickým

Svařování
elektrickým
obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

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

1 3 2

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

1 3 2

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Poznámka

* provádění údržby a oprav svařovacích zdrojů a příslušenství pověřenými
pracovníky dle pokynů výrobce;
* uzemnění ochranným vodičem, izolace svař. kabelů;
8 * dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených nádobách na
konstrukcích, ve výkopech, ve výškách, za nepříznivých povětrnostních
podmínek
6 * svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního vodiče;
* 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);
6 * provedení opatření pro okamžité vypnutí, odpojení všech svařovacích
zdrojů;
* označení všech vodičů, snadná identifikace vodičů, ovládačů, odpojovačů
(musí být naprosto zřejmé, které svařovací vodiče patří k jednotlivým
svařovacím zdrojům);
* připojení svařovacích nástrojů tak, aby měly oproti svařenci stejnou
polaritu;
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;
* ochrana před nebezpečným dotykovým napětím;
* používat držáky elektrod s neporušenou izolací;
* svař.nástroje odkládat na izolační podložku nebo stojan;
* používat odizolované stojany, izolační podložky a desky k zabránění
bezprostředního dotyku těla svářeče s kovovými částmi;
* podle potřeby použít proudový jistič, dielektrické rukavice nebo
dielektrické vložky do svářečských rukavic a vyloučit spoje v tomto
prostoru;
* osvětlení 12 V;
* svařovací zdroj umísťovat mimo tento prostor;
* ke svařování nepoužívat střídavý proud;
* nepoužívání OOPP a oděvu s kovovými částmi, nevodivé podložky pod
nohy;
* opatření posoudit svářečským odborníkem pro bezpečnost práce;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Svařování / Svařování elektrickým obloukem

Svařování elektrickým obloukem

Svařování /
Svařování

Svařování
plamenem,

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování /
Svařování

Svařování
plamenem,

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování /
Svařování
plamenem,

Svařování
plamenem,
řezání

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

* těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na
nejvyšší pracovní přetlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na kyslík);

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

* včasná výměna poškozené, zpuchřelé, nadměrně popraskané hadice;

* vniknutí plamene do acetylenové hadice, popř.
redukčního ventilu;
* roztržení, poškození, zapálení acetylenové
hadice;
* v krajním případě i exploze, roztržení
acetylenové lahve;
* nízká výstupní rychlost směsi plynů (ucpání
trysky);

ohřev lahve, exploze v případě, kdy je plášť
vystaven namáhání překračujícímu mez

* požár, popálení při úniku kyslíku netěsným a
mastnotou znečistěným lahvovým ventilem,
hořákovým ventilem;
* popálení, požár při úniku kyslíku hadicí a jeho
kontaktu s oleji (např. při úniku kyslíku z
poškozené hadice v blízkosti rozlitého oleje);

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* stanovit a dodržovat další podmínky v příkazu ke svařování;
2 3 2 12 * k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a
zkoušeny;
* použití správných svařovacích a řezacích hořáků;

* vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného
šlehnutí plamene;
* odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí;
* čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji;
* nepoužívat vadné hořáky;
* správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku;
* použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové
hadici;
* správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné
uzavření přívodu plynu;
* zajišťování odborné způsobilosti svářečů;
* uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit;
1 4 3 12 * k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a
zkoušeny;
* vypouštění plynu z lahví jen přes redukční ventil; * vyloučení nadměrného
ohřátí lahví (nad 40 st.C , lahví pro s oxidem uhličitým nad 30 st. C);
* dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla;
2 3 2 12 * těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve;

* vyloučení znečistění lahvového ventilu s mastnotou;

* nepoužívání vadné lahve;
* správná a opatrná manipulace s lahvemi;
* vyloučení mechanického poškození, odlomení apod. lahvového ventilu;
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Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování /
Svařování

Svařování
plamenem,

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování /
Svařování
plamenem,
řezání kyslíkem
Svařování /
Svařování
plamenem,

Svařování
plamenem,
řezání
kyslíkem
Svařování
plamenem,
řezání

* popálení různých částí těla při úniku kyslíku máli svářeč zamaštěný pracovní oděv;

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

* výbuch po vytvoření výbušné směsi (acetylen +
vzduch);

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

* těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na
nejvyšší pracovní přetlak (0,15 MPa pro hadice na acetylén);

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

* ochrana hadice proti mechanickému poškození (proseknutí, poškození),
propálení a znečistění;
* nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami
kratší než 5 m;

* pevné a těsné připojení hadic hadicovými svorkami (sponami, nikoliv
drátem);
* ochrana hadic před mechanickým poškozením (proseknutí apod.),
propálením a znečištěním mastnotami;
* chránění hadic tažených přes přechody krytem nebo použití vhodných
uzávěrů;
* nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami
kratší než 5 m;
* při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes rameno;

* popálení, požár při úniku kyslíku svařovacími a
řezacími hořáky

* požár, popálení při úniku acetylénu netěsným
nebo nedostatečně uzavřeným lahvovým ventilem;

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* dodržování zákazu použití mastnot u kyslíkového zařízení;
* udržování svařovacího zařízení v dobrém technickém stavu, výměna,
oprava;
* vyloučení vzájemné záměny používaných hadic;
3 3 3 27 * k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a
zkoušeny;
* použití správných a nepoškozených svařovacích a řezacích hořáků;
* vyloučení vzniku netěsností (dotažení připojených hadic, dotažení
svařovacích a řezacích nástavců k rukojeti);
1 3 2 6 * nepoužívání prac. oděvu a OOPP znečištěných olejem;

1 3 2

6 * těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve, těsnost ventilu svařovacího
hořáku (při poškození, výměna, oprava těsnění);
* vyloučení znečistění lahvového ventilu s mastnotou;
* nepoužívání vadné lahve;
* správná a opatrná manipulace (nakládání, vykládání) s lahvemi;
* vyloučení mechanického poškození, odlomení apod. lahvového ventilu;
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Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování /
Svařování

Svařování
plamenem,

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování /
Svařování

Svařování
plamenem,

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování / Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

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

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes rameno;
* používání poškozeného redukčního ventilu,
roztržení membrány a únik plynu;
* požár kyslíkového redukčního ventilu i když v
jeho blízkosti není plamen nebo jiskra;

* popálení svářeče popř. jiné osoby plamenem
hořáku, požár

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

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

2 3 2 12 * k lahvím připojovat jen redukční ventily, které jsou k tomu určeny a
zkoušeny a vhodné pro příslušný plyn;
* udržování redukčních ventilů v nezávadném stavu a chránit je před
nečistotou;
* vyloučit zamaštění kyslíkových láhvových i redukčních ventilů;
* před nasazením redukčního ventilu se povolit regulační šroub,
prohlédnout se přesuvnou matice a ověřit stav těsnění (pro acetylen gumové,
pro kyslík teflonové či fíbrové), zda není uvolněn pojistný šroub a odstranit
nečistoty z hrdla ventilu;
* před nasazením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev odstranit případné
netěsnosti ze sedla ventilu, provést. odfouknutí z lahve proti zanesení
nečistot z hrdla láhvového ventilu do ventilu redukčního a zamezení
případného vzplanutí regulačního ventilu, odfouknutí je krátkodobé (cca do
1 sec.) a u acetylenových lahví se neprovádí;
* správné našroubování redukčního ventilu;
* po připojení redukčního ventilu na tlakovou láhev provést zkoušku
těsnosti (pěnivým roztokem apod.);
* před otevřením nasazeného redukčního ventilu nemít úplně povolený
regulační šroub pro nastavení pracovního tlaku plynu; uvolnění regulačního
šroubu po nasazení tlakoměru;
* lahvový ventil neotvírat prudkým trhnutím;
* nepoužívat poškozené redukční ventily (např. i v případě prasklého
ochranného sklíčka tlakoměru);
* zajišťování odborné způsobilosti svářečů;
* nerozmrazovat redukčních ventily plamenem (rozmrzlé redukční ventily a
rozvody plynů se rozmrazují horkou vodou nebo jiným vhodným ohřevem
do teploty 200 st.C);
3 3 3 27 * při zhášení plamene hořáku se vždy přesvědčit o dokonalém zhasnutí
plamene;
* provést okamžité zhasnutí plamene při přehřátí nástavce hořáku, ochladit
jej ve vodě a profouknout kyslíkem;
* čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji;,
* nepoužívat vadné hořáky;
1 4 3 12 * při provozu chránit TNS před poškozením, nezasahovat do konstrukce
nádoby ani podpěr a patek;
* nepokládat TNS přímo na plášť, zajišťovat správné postavení a zajištění
stability TNS;
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Tlaková zařízení / Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

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

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

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

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

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

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

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

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

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

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

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

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* 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;
* zajištění přístupnosti pro obsluhu uzávěrů pojistného ventilu, tlakoměru;

úraz elektrickým proudem

Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch)

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě
plynů

* nebezpečí vyplývající z vlastností plynu;

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

* únik hořlavého plynu, výbuch ve směsi se
vzduchem, požár, popálení osob;

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* nezatěžování pojistného ventilu;
* nenahrazování pojistných ventilů tlakovými spínači v případech, kdy zdroj
tlaku je vyšší než max. pracovní přetlak TNS;
* zajišťování preventivní údržby, pravidelné kontroly TNS a funkce
výstroje, pravidelné revize, vedení dokumentace - pasportu TNS;
* odborné provádění oprav TNS;
3 3 3 27 * provozování elektrických zařízení v bezpečném stavu, zejména jde o
uzemnění proudovou či napěťovou ochranu, správné zapojení, krytí, stav
vodičů apod.;
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
3 3 3 27 * jsou-li v uzavřeném skladu více než 4 láhve (přepočteno na láhve s
vnitřním objemem 50 l) na plyny, které spolu tvoří výbušnou, nebo jinak
nebezpečnou směs, skladovat lahve odděleně s dostatečným větráním;

* v otevřených skladech vytvořit pro skladování těchto lahví samostatné
oddíly, ohraničené alespoň přepážkami z drátěného pletiva apod.) pro
skladování lahví každého druhu plynu zvlášť;
* podlahy skladů provedeny z nehořlavých a nejiskřivých materiálů;
* na dveřích skladů vyvěsit tabulku s označením druhu plynu, zákazu
kouření a vstupu s otevřeným plamenem a vstupu nepovolaným osobám;
* ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i
prázdné láhve, ukládat láhve odděleně, místa pro uložení lahví označit
tabulkami: PLNÉ LÁHVE a PRÁZDNÉ LÁHVE;
* v blízkosti skladu nesmějí být šachty, okna a vstupy do sklepů ani jiné
podzemní prostory, kam by mohly proniknout plyny těžší vzduchu a jejichž
větrání je obtížné;
* ve skladu lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny, popř. i před
vchodem, umístit vhodné hasicí přístroje
* ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví neukládat hořlavé
látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez povolení;
* láhve ve skladu zabezpečovat vhodným způsobem proti převržení;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě
plynů

* záměna lahví

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k

* pád láhve, naražení zhmoždění končetiny při
manipulaci s lahvemi

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě
Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

* nežádoucí únik plynu z láhve, ventilů při
vyprazdňování lahví, zacházení a manipulaci s
lahvemi

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* láhve neskladovat společně žíravinami;
* prázdné láhve skladovat za stejných podmínek jako plné láhve,
nepřekračovat max.počet lahví;
* u skladu v jeho bezprostřední blízkosti zvláštní prostor (místnost nebo
skříň), ve kterém uskladnit podle charakteru plynů uskladněny OOPP,
prostředky první pomoci, jedovatost zneškodňující látky a neutralizační
prostředky a náhradní díly;
3 3 3 27 * znalost označení lahví podle druhu (vlastností) plynu nebo směsí plynu
musí být (jedním nebo několika barevnými pruhy);

3 3 3 27 * při manipulaci s láhvemi postupovat opatrně, tak aby nedošlo k jejich
pádu a poškození;
* chránit láhve před nárazem, pádem; neházet a s nimi;
* přenášet láhve o celkové hmotnosti větší než 50 kg (včetně) nejméně
dvěma muži, doporučuje se používat vhodných pomůcek a prostředků pro
tento účel upravených (držáky, pouta, odpružené vozíky apod.);
* zajišťovat provozní, zásobní i prázdné lahve láhve vhodným způsobem
proti převržení a pádu, k tomu používat řetízků, třmenů, objímek, stojanů
apod.;
3 3 3 27 * zkontrolovat stav láhve před použitím v rozsahu pokynů k obsluze, shledáli se závada, vrátit láhev zpět do plnírny s uvedením druhu závady;
* s láhvemi zacházet s největší opatrností; neotevírat láhvový ventil násilím
(např. použitím hasáku);
* vyprazdňování lahví neurychlovat bezprostředním ohříváním otevřeným
ohněm;
* nepřipojovat k tlakovým ventilům matice s poškozenými závity a matice s
jinými závity;
* místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozní a zásobní láhve
větratelné dle požárních a hygienických předpisů ve vztahu k druhům
umístěných plynů;
* neumísťovat provozní a zásobní láhve v nevětraných a obtížně přístupných
prostorech;
* s odběrem acetylenu z láhve započít až po uplynutí alespoň jedné hodiny
po dopravě láhve na pracoviště (tato podmínka neplatí v případě, že láhve
jsou dopravovány ve svislé poloze a před použitím se nepokládají);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě
Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě
plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Poznámka

* láhev umístit při odběru acetylenu buď do polohy svislé, nebo musí být
nakloněna ventilu vzhůru v úhlu nejméně 30 st. od vodorovné roviny, aby s
plynem nebyl strháván aceton.
Pozn.: Lahve s acetylenem jsou opatřeny dusanou pórovitou hmotu. V této
hmotě je nasycen aceton (láhev obsahuje cca 6 kg C2H2) a v něm pod
tlakem rozpuštěný acetylen, složitá konstrukce láhve a vlastnosti plynu
vyžadují šetrné zacházení s lahvemi.
* po použití láhve ventil těsně uzavřít;
* na zásobní láhve nasadit snímatelný klobouček;
* pro provoz tlakových stanic zpracovat místní provozní řád;
* při manipulaci s lahvemi s jedovatými a žíravými plyny přítomni nejméně
dva zdravotně způsobilí pracovníci;
* obsluhou tlakové stanice pověřovat jen odborně způsobilé pracovníky;

* nežádoucí zásah nepovolaných osob, poškození
lahve

* neprovádět opravu a údržbu lahví (mohou provádět pouze oprávněné
firmy);
3 3 3 27 * po ukončení pracovní činnosti na přechodných pracovištích lahve umístit
na bezpečné místo chráněné před zásahem nepovolaných osob;
* neumísťovat provozní a zásobní láhve na veřejně přístupných místech;

* zvýšení závažnosti ohrožení v případě požáru a
jiné mimořádné události

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

* výbuch lahve nebo prostoru technického
zařízení do něhož byl plyn pod tlakem z lahve
přiveden (materiál - plášť je vystaven namáhání

Skladování lahví k dopravě plynů

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* vozidlo dopravující láhve neponechávat bez dozoru na veřejně
přístupných místech;
3 3 3 27 * neumísťovat provozní a zásobní láhve ve sklepích a suterénních
prostorách, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích,
na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních
zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými
konstrukcemi (např. v dřevěných objektech), v nevětraných a obtížně
přístupných prostorech;
* nedopravovat láhve v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a ve
vozidlech, v nichž prostor pro řidiče není oddělen od prostoru pro přepravu
lahví (neplatí pro láhve sloužící k provozním účelům a jednotlivé láhve s
vnitřním objemem do 12 l a lahve PB do součtu hmotností náplně 40 kg);
3 3 3 27 * zkontrolovat stav láhve před použitím v rozsahu pokynů k obsluze, shledáli se závada, vrátit láhev zpět do plnírny s uvedením druhu závady;
* k lahvím připojovat jen zařízení, které jsou k tomu určeny a zkoušeny;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

* umístit lahve od topných těles a sálavých ploch tak, aby povrchová teplota
nádob nepřekročila 50 st. C; od zdrojů otevřeného ohně nejméně 3 m;

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

* provádět kontrolu teploty láhví podle konkrétních podmínek;
* v případě požáru lahve okamžitě z pracoviště odstranit, nejdříve však plné
láhve s hořlavými plyny, provést jejich chlazení při zahřátí nad 50 stupňů C;

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě
plynů
Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

* plyny vypouštět z lahví do potrubí anebo do stabilních nádob a zařízení
dimenzovaných na nižší přetlak pouze přes redukční ventil, určený a
označený pro daný plyn a nastavený na příslušný výstupní přetlak (redukční
ventil se nevyžaduje v případech, kdy je bezpečně a spolehlivě zajištěno, že
nedojde ke stoupnutí tlaku v potrubí, zařízení nebo stabilních nádobách nad
přístupnou mez);
* nízkotlaká komora redukčního ventilu opatřena funkčním tlakoměrem a
pojistným zařízením (tlakoměr se u redukčního ventilu nepožaduje v
případě, když je redukční ventil součástí tlakové stanice a tlakoměr je
instalován na potrubí v tlakové stanici), v tlakové stanici musí být
tlakoměrem vybavena i vysokotlaká část (pojistné zařízení u redukčního
ventilu se nevyžaduje v případě, že potrubí nebo stabilní nádoba, do které se
vypouští plyn jsou vybaveny vlastním pojistným zařízením);

* nebezpečí vyplývající z vlastností plynu (únik
plynu) a případné destrukce láhve při dopravě
lahví vozidly

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

* označit prostor, kde jsou umístěny láhve a neumísťovat v jedné provozní
místností větší počet lahví než připouští ČSN 07 8304;
3 3 3 27 * lahve nedopravovat společně se žíravinami, uloženými v rozbitelných
obalech (např. skleněných balónech), kyslík nedopravovat společně s
mastnými látkami (např. mazadly, tuky apod.);
* lahve nedopravovat společně s hořlavými kapalinami;
* láhve na vozidle zajistit proti samovolnému pohybu ve všech směrech a
proti poškození;
* nepoužívat k přepravě neoznačené, neodpružené a sklopné dopravní
prostředky a osobní automobily;
* při dopravě láhve umístit tak, aby ventily všech lahví byly na téže straně a
přístupné;
* láhve plné i prázdné dopravovat jen s uzavřenými ventily a
našroubovanými ochrannými kloboučky (neplatí pro dopravu lahví s
medicinálními plyny zdravotních přístrojů v záchranných a sanitních vozech
a pro jiné zvláštní případy, kdy je zpravidla nutné při dopravě odebírat z
nádoby plyn);
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení Skladování
/ Tlakové láhve lahví k
k dopravě plynů dopravě
Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* před dopravou lahví na jedovaté, žíravé a hořlavé plyny s výjimkou
acetylénu a vodíku, musí mít každá přípojka lahvového ventilu
našroubovanou závěrnou matici;
* při dopravě lahví nebezpečnými plyny (včetně plynů hoření
podporujícími) musí náklad doprovázet osoba, která prokazatelně zná
vlastnosti přepravovaného plynu a která dovede s nádobami zacházet;
* při dopravě mít k dispozici dostatečný počet záslepek, příslušné těsnění,
potřebné nářadí a ochranné prostředky pro případ nehody a OOPP;
* exploze, požár v pojízdné dílně s umístěnými
láhvemi

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

3 3 3 27 * lahve nedopravovat společně se žíravinami, uloženými v rozbitelných
obalech (např. skleněných balónech), s mastnými látkami (např. mazadly,
tuky, zamaštěnými textiliemi apod.);
* ve skříních, policích ani na podlaze vozidla neukládat lehce vznětlivé
látky a hořlavé kapaliny;
* láhve plné i prázdné se smějí dopravovat jen s uzavřenými ventily a
našroubovanými ochrannými kloboučky; láhve umístit tak, aby ventily všech
lahví byly na téže straně a byly přístupné;
* vozidlo dopravující lahve doprovázené osobou, která prokazatelně zná
vlastnosti přepravovaných plynů a která dovede s láhvemi zacházet (svářeč);
* ve vozidle mít k dispozici příslušné těsnění, potřebné nářadí, hasící
přístroj (práškový 6 kg, umístěný tak, aby byl dosažitelný zvenku) a OOPP
pro svářeče (ohnivzdorné rukavice k uzavření horkého lahvového ventilu)
pro případ nehody a požáru;
* větrací otvory (u podlahy a v horní části vozidla) nesmějí být uzavírány a
utěsňovány, při převozu lahví nesmí být vnitřní teplota ve vozidle větší než
50 st. C;
* láhve umísťovat u vstupu do úložného prostoru vozidla, tj. u zadních
dveří, na k tomu určeném místě přístupném přímo z venku;
* láhve zajistit proti samovolnému pohybu ve všech směrech; uchycení lahví
ve svislé poloze musí zajišťovat stabilitu lahví při dopravě a musí
umožňovat snadné uvolnění lahví;
* láhve acetylenu dopravovat ve svislé poloze;
* při odběru plynu během svařování nebo řezání neprovádět žádné práce
uvnitř prostoru vozidla;
* ve vozidle (pojízdné dílně) nemít více než 2 provozní láhve (ze kterých se
plyn odebírá) a l láhev kyslíku jako zásobní;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

* na zadních dveřích vozidla vyvěsit tabulku nebo piktogram s označením
druhu plynu a se zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem;

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

Tlaková zařízení / Tlakové láhve k dopravě plynů

Skladování lahví k dopravě plynů

* pokud při zpětném šlehnutí plamene vnikne acetylen do hadice a
redukčního ventilu ihned uzavřít lahvový ventil acetylenu a potom i na lahvi
s kyslíkem;
* v případě požáru lahve z vozidla neodkladně odstranit, přičemž se
nejdříve vyloží láhev s acetylenem; není-li možno lahve z vozidla odstranit
musí se umístění lahví ve vozidle ohlásit jednotce HZS;

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné
látky /
Nebezpečné
látky

Nebezpečné
látky

3 3 3 27 Obecné zásady první pomoci
* 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);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* při expozici parám, aerosolu a plynu

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* při potřísnění očí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Poznámka

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

Při otravách jsou následující zásady první pomoci:

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

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní podněty, jako
hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje. Zjišťujeme, zda postižený
dýchá a zda má zachovanou srdeční činnost. Dýchání zjišťujeme
pozorováním pohybu hrudníku, poslechem, či přiložením tváře k nosu a
ústům postiženého (při vydechování je na tváři patrný vydechovaný
vzduch). Srdeční činnost kontrolujeme na velkých tepnách, nejlépe na
krkavici - krční tepně. Pokud postižený je v bezvědomí ale dýchá a má
zachovanou srdeční činnost, ukládá se do stabilizované polohy: poloha v
leže na boku, hlava na straně v mírném záklonu, s podloženou rukou pod
hlavou. Tato poloha umožňuje udržovat volné dýchací cesty a brání
vdechnutí případných zvratků do plic. Postiženého dále chráníme proti
prochladnutí přikrytím a neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení
nebo nedostatečnému dýchání.
* při potřísnění kůže
podle koncentrace a délky působení vzniká
poleptání I. až III. stupně, při lehkém postižení se
objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je
zarudlá, okolí lehce oteklé, při vyšších
koncentracích se objevují na zarudlé kůži
puchýřky a vysoké koncentrace způsobují
hlubokou nekrózu rozsáhlé poleptání může i
usmrtit;

b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen nedostatečně.
Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční činnosti. U postiženého,
který nedýchá, ale má zachovanou srdeční činnost, se provádí umělé
dýchání z plic do plic: Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku,
záchrance provede záklon hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i
tento manévr může vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se provede tak, že
jednu ruku záchrance podloží pod šíjí, druhou položí na čelo a stlačuje mu
hlavu mírně do dozadu, přičemž rukou, která je pod šíjí, postiženého
nadzvedává.
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti. Po vyčištění
dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy (kapesníkem, prstem)
následuje vlastní dýchání z plic do plic, přičemž se zachovává záklon hlavy
a prsty se stlačují nosní dírky postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne
a vzduch vydechne do úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení
ukazuje na vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se opakuje 12 až
16 krát za minutu. Umělé dýchání je možné provádět přes resuscitační
roušku.

* při požití

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

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

nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze srdce tak, že
zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři. Postižený musí ležet na zádech
na tvrdé podložce. Pak zachránce se zkříženýma rukama a nataženými lokti
působí tlakem svého těla přes zápěstí na dolní třetinu hrudní kosti. Hrudní
kost musí být stlačena o 4 až 5 cm, aby došlo k požadovanému efektu a
nepřímá masáž srdce má být prováděna s frekvencí 60 až 80 stlačení za
minutu.
* vdechování výparů
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.

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

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

* poškození pokožky

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

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Posuzovaný

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* vdechování výparů

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* alergické reakce

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

v důsledku expozice nejrůznějších látek;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Poznámka

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

Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé látky, přímo
pod proudem vody, potřísněný oděv neprotahujeme přes obličej a dbáme,
aby odtékající voda nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány.

* popálení příp. exploze

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a oplachujeme kůži
proudem vody. Po důkladném oplachu, provedeme omytí mýdlem a
šamponem u olejových látek a látek rozpustných v tucích (organická
rozpouštědla) a opět důkladně opláchneme vodou.Kartáček použijeme
jenom na nehty. Kde je účelné, ostříhat kontaminované nehty, vlasy (u
žíravých a toxických látek), důkladně omýt v meziprstí, oblast za ušima a v
kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez použití
mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná, může vést k
poškození kůže tvorbou tepla při chemické neutralizaci! Inaktivace pouze u
zvláštních případů.
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Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* nejrůznější příznaky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a vést k
neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se předešlo vážnému
poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k zevnímu koutku
oka (aby voda nestékala do druhého nepostiženého oka, k ústům a nosu).
Výplach oka provádíme 10 - 15 min, nikdy nepoužíváme žádné
neutralizační roztoky. U osob s kontaktními čočkami je třeba čočky nejdříve
odstranit. Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě i
rozumná míra násilí k jeho rozevření. Nepoužívat neutralizační roztoky,
které mohou oko poškodit Vždy odeslat postiženého k očnímu lékaři

c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na čistý vzduch,
dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj). Je účelné odstranit parami
nasákly oděv, ostříhat vlasy a nehty v případě, že by mohli být zdrojem
dalšího vstřebávání jedu. U dráždivých látek hrozí edém plic, postižený
musí mít úplný tělesný klid, chránit ho před prochladnutím, poloha v
polosedě, možno vdechovat kyslík U osob významně exponovaných látkám
špatně rozpustných ve vodě (oxidy dusíku, fosgén, ozon) a alifatickým
uhlovodíkům a ropným látkám - sledovat nejméně 24 hod.

d/ požití:
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Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

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

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

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

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

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

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

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

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

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

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

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

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

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

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

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

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el.
částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření; respektovat
bezpečnostní sdělení;
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím,

* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr,
ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s
ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.
tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací);
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako
poslední;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;

* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí,
objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními,
vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné zacházení s kabely a přívod.
šňůrami;
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič
bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které
jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny);
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou
stranách;
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném
stavu ( řádná kontrola );
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou,
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a
zařízení;
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická
zařízení úraz el.

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

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

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

Elektrická
zařízení /

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení - úraz

Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

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

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

nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi
elektrických zařízení

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou,
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a
zařízení;
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení
vn a vvn;
3 3 3 27 * vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v
blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;
* provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem neživých částí (
při kontaktu pracovníků s neživými částmi na nichž je v případě poruchy
napětí (napětí na vodivé kostře stroje nebo nářadí);
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném
stavu ( řádná kontrola );
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou,
dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a
zařízení;

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);
* respektovat barevné označení vodičů;
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního
el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný dohled pověřeným
elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad;
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou
stranách;
vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo 3 3 3 27 * spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným
zakázanou manipulací pracovníky
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako
poslední;
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická

Elektrická

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

porušení izolace připojených pohyblivých přívodů

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

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

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního
el. zařízení
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními,
vypínání, zapínání do zásuvek apod.;
3 3 3 27 * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde
by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením;
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému poškození
na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního
el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize,
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí,
objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními,
vypínání, zapínání do zásuvek apod.;
3 3 3 27 * zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti osob dle charakteru
pracovní činnosti;
* udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné
revize (viz ČSN 33 1500),
pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a
odstraňování závad);
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el.
zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před
výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el.
oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti,
plynů, prachů, par do el. zařízení, zejména v místech hořlavých prachů;
3 3 3 27 * vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy
a ovládání;
* informování všech zaměstnanců stavby ...................... o umístění hlavního
el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu;
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el.
rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením);
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Katalog rizik společnosti TEZAMO Valašské Meziříčí
Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

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

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

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

Elektrická
zařízení -

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

* 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);
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;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem
za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v
předmětných předpisech

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

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /
Atmosferická

Atmosferická * zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou
elektřina
elektřinou);

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

Elektrická zařízení / Atmosferická elektřina (blesk)

Atmosferická elektřina

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

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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Posuzovaný

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

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

Vyhodnocení Bezpečnostní opatření
P N H R

Poznámka

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
1. Nahodilá
2. Nepravděpodobná
3. Pravděpodobná
4. Velmi pravděpodobná
5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
1. Poranění bez pracovní neschopnosti
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a
ohrožení
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí
a ohrožení
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a
ohrožení
5. Více významných a nepříznivých vlivů na
závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
1 - 3: Zanedbatelné riziko
4 - 10: Akceptovatelné riziko
11 - 50: Mírné riziko
51 - 100: Nežádoucí riziko
101 - 125: Nepřijatelné riziko

Vypracoval: Ing. Vladimír Skácal
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