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Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka 
P N H R 

 Betonářské práce 
Betonářské práce  Betonářské práce  * pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, 

při montáži bednění, a při odbedňování z volných 
nezajištěných okrajů míst betonářských prací (bednění), 
pracovních podlah, konstrukčních částí staveb;  

3  4  1  12  * vypracování dokumentace složitějších bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob (stanovit požadavky na 
uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce;  
* v technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných 
konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení (stanovit max. vzdálenost zábradelních 
sloupků 1,2 m, průřez zábradelních prken - např., tloušťka 25 mm, šířka 130 - 150 mm apod.), stanovit způsob upevnění a 
ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot;  
* pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá 
zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a 
stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.  
* volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu (např. dvoutyčové zábradlí se 
zarážkou u podlahy) vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky; konstrukce 
ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových přístupů;  
* při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu);  
* žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných 
částech bednění a podpěr;  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * nezajištění resp. ztráta únosnosti a prostorové stability 
a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí;  

2  4  1  8  * pokud je součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlašování projektu ověřit, zda jsou 
řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění);  
* únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika;  
* před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (případně může provést 
stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu);  
* zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) v 
podélné, příčné i vodorovné rovině;  
* správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, 
průřez, vzpěrná délka, spojení, vlastní zhotovení - montáž, zavětrování);  
* před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné 
závady odstranit;  
* k řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu (např. vedoucího pracovní čety tesařů, který je odpovědný za 
správný postup montáže bednění);  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * pád částí bednění odbedňovaných dílců na 
pracovníka;  

2  3  1  6  * bezprostředně před zahájením montáže systémového bednění řádně natřít styčné plochy bednících dílců s betonem 
formovým olejem, který zabezpečí nepřilepení betonu k povrchu dílců a při demontáži bednění chrání povrch betonu před 
poškozením a povrch dílců před jejich nadměrným opotřebením;  
* podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat 
bez nebezpečí;  
* vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru pod místem odbedňovacích prací;  
* dodržování technologických postupů při odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění postupovat 
opačně než při jeho montáži;  
* zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu demontáže;  
* odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení 
nebo poškození konstrukce, zahájit jen na pokyn osoby určené zhotovitelem (mistr, stavbyvedoucí);  
* součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládat na určená místa;  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * deformace betonové konstrukce;  
* snížení a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie;  

1  4  1  4  * ukládat armaturu dle projektu;  
* do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém 
zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném 
uložení nesmí být deformována.  
* přejímka uložené armatury a bednění;  
* správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu 
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před působením povětrnostních vlivů;  
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování);  

Betonářské práce  Betonové 
konstrukce  

* pád osoby v prostorách staveniště, na komunikacích a 
podlahách, pracovních schůdcích, prozatímních 
schodištích, rampách, vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných 
pomocných pracovních podlah;  
* pád pracovníka při přenášení a pokládání základní 
desky vibrátoru, na které je umístěna pohonná jednotka;  

1  1  1  1  * bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektu, zejména vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních 
komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a zastavování stavebním materiálem, 
provozním zařízením ap.;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP)  
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti;  
* odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, 
vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů mimo komunikace;  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * pády osob na rovině a šikmých komunikacích;  1  1  1  1  * zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, při výšce nad 1,5 m nad terénem vstupy opatřit 
oboustranným zábradlím;  
* přednostní zřizování trvalých schodišť;  
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů;  
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě;  
* vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 1: 3 ve vzdálenosti 
45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 - 50 cm a při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe;  
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku;  
* šikmé rampy při sklonu nad 1: 3 opatřit po jedné straně zábradlím;  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a 
ukládání betonové směsi; při přenášení vibrační 
hlavice, ponořování a vytahování vibrační hlavice ze 
zhutňované betonové směsi;  

1  1  1  1  * pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné 
pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídit, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš);  
* zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních 
podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí);  
* bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními látkami se 
zábradlím; tyto lávky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou 
většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným zábradlím  
* používání pomocných podlah, plošin lávek u bednění ve výšce jen pokud byly tyto ukončeny, vybaveny a vystrojeny;  
* zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * propadnutí osoby pomocnou podlahou;  1  1  1  1  * zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu;  
* dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost;  
* výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného dřeva;  
* nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, 
včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah);  
* neseskakovat na podlahy;  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi;  
* úraz el. proudem - při dotyku osoby s částmi, které se 
staly živými následkem vadného stavu izolace (nepřímý 
dotyk), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem, vadné funkce el. výstroje, 
chybějícího jištění el. výstroje;  
* styk s napětím vodivých částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na holý vodič);  

1  1  1  1  * el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze;  
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor 
vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici 
třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)  
* staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před 
nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky;  
* používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů;  
* udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány 
do betonové směsi nebo drženy v ruce;  
* udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí;  
* před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze;  
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě;  
* odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář);  
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* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě;  
* šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození;  
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. 
zařízení;  

Betonářské práce  Betonářské práce  * působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi;  

1  1  1  1  * používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli;  
* dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.);  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * poškození vibrátoru, úraz el. proudem;  1  1  1  1  * el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán;  

   

Betonářské práce  Betonářské práce  * deformace betonové konstrukce;  
* snížení a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie;  

1  1  1  1  * v průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a svislost sestavených dílců, správnost osazení prostupů, dodržení 
krytí armatury a provedení spojů;  
* při spínání systémového bednění utěsnit (speciálními ucpávkami) všechny otvory v rámu z lícní strany, které nebyly 
využity pro sepnutí;  
* správné uložení armatury dle projektu; při manipulaci s výztuží s ní musí být zacházeno tak, a použito takových 
technických prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k 
poškození celých vyztužovacích prvků; výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, 
aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy;  
* do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém 
zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném 
uložení nesmí být deformována;  
* vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené výztuži;  
* přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění;  
* provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře;  
* správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu 
před působením povětrnostních vlivů;  
* kontrola průběhu betonáže - provádí se vizuálně i akusticky - kontrola, podpěr, vzpěr a dotažení matic tyčí, které se 
mohou při hutnění čerstvého betonu odtáčet, při zjištění nebezpečí porušení stability či tuhosti bednění odpovědný 
pracovník zajistí opatření, která zabrání deformaci bednění. (dle potřeby informovat stavbyvedoucího o vzniklé situaci, 
který rozhodne o dalším postupu;  
* při ukládání se betonová směs nesmí volně házet nebo spouštět do větší hloubky než 1,5 m; pracovníci řídící ukládání 
betonu musí dbát na to, aby v průběhu betonáže nedošlo k posunu nebo poškození betonářské výztuže, kabelů, trubek, 
kotev a bednění vnějšího i vnitřního (v případě betonáže vylehčených vodorovných nosných konstrukcí);  
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování);  
* odbedněnou konstrukci ihned zbavit a všech zbytků bednění a tyto zbytky byly co nejdříve odklidit, co nejdříve po 
odbednění zajistit odsekání veškerých nálitků na konstrukci, provedení projektované úpravy pracovních a dilatačních spár 
a správné opravení případných hnízd na povrchu betonu;  

   

Sestavy bednících panelů 
Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

ztráta stability sestavy bednících panelů vlivem 
nestabilního uložení 

3 4 3 363 skladovat pouze na vodorovném pevném místě odolném proti rozmoknutí  
při skladování ve vodorovné poloze panely prokládat stabilními podložkami  
sestavy bednících panelů neodvěšovat z jeřábu dokud nejsou uloženy do bezpečné stabilní polohy  
při skladování ve svislé poloze ve stojanech musí být sestavy panelů plně zasunuty do příslušných držáků stojanu 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

pád sestavy bednění při zavěšení na jeřábu vlivem 
špatného upevnění vázacích prvků, nebo jejich 
upevnění na špatná místa 

3 4 3  úchyty pro zdvihání sestav bednění umisťovat pouze na výrtobcem bednění určená místa  
pro zdvihání sestav bednění používat pouze k tomu výrobcem bednění určené prvky  
vázání může provádět pouze osoba s potřebnou kvalifikací  
zákaz vstupu pod zavěšené břemeno a do prostoru ohroženého pádem sestavy bednění  
zákaz manipulace zdvihaným břemenem nad osobami  
zákaz zdvihání sestvy bednění při silném větru, zjm . když dochází k roztočení břemene 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

zborcení sestavy bednění - zlomení spojovacích prvků 
panelů  
pád pvků bednění na osoby 

3 4 3 36 montáž sestavy bednění smějí provádět pouze osoby s odbornou kvalifikací  
při montáži musí být použity pouze originální díly výrobce bednění  
montáž musí být prováděna v souladu s návodem výrobce bednění  
po ukončení montáže musí být sestava zkontrolována osobou s potřebnou kvalifikací 
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Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

pád sestavy bednění při montáži bednění svislé stěny 
vlivem ztráty stability 

4 5 4 80 montáž sestavy bednění smějí provádět pouze osoby s příslušnou odbornou kvalifikací  
při montáži musí být použity pouze originální díly výrobce bednění  
montáž musí být prováděna v souladu s návodem výrobce bednění  
sestava bednění ve svislé poloze musí být zajištěna proti pádu vzpěrami, opěrnými úhelníky podle návodu výrobce  
sestava stěny nesmí být odvěšena z jeřábu dříve než je zajištěna ve stabilní poloze  
upevnění sestavy bednění ve svislé poloze musí vždy po ukončení montáže sestavy zkontrolovat osoba s příslušnou 
odbornou kvalifikací  
o správnosti montáže musí být proveden před započetím betonování zápis 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

zranění pracovníka vlivem pádu ze sestavy bednění při 
spojování nebo demontáži jednotlivých sestav bednění 

4 5 3 60 pro výstup na místa upevnění nebo demontáže spojek ve výšce musí pracovníci používat pouze žebříky, lešení, zdvihací 
plošiny či jiná bezpečná zařízení výrobcem určená pro zvyšování pracovní polohy  
dodržovat zákaz lezení po vodorovných výztuhách panelů bednění  
používat OOPP proti pádu v místech, kde hrozí neebzpečí pádu 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

sklouznutí panelů bednění vlivem nedostatečného 
zajištění proti posunu 

3 4 3 36 uložit panely bednění do transportních jednotek podle návodu výrobce bednění 
před transportem provést kontrolu uložení nákladu osobou s potřebnou kvalifikací 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

ztráta stability svisle postavené sestavy bednění vlivem 
nárazů silného větru 

3 5 4 60 montáž sestavy bednění smějí provádět pouze osoby s odbornou kvalifikací  
při montáži musí být použity pouze originální díly výrobce bednění  
montáž musí být prováděna v souladu s návodem výrobce bednění  
opěrné prvky musí být řádně připvněny a ukotveny k podlaze peřdepsanými kotvícími prvky  
dodržovat zákaz práce  
po ukončení montáže musí být sestava zkontrolována osobou s potřebnou kvalifikací  
zákaz zdvihání sestvy bednění při silném větru, zjm . když dochází k roztočení břemene 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

pád osoby z betonovací lávky vlivem jejího špatného 
smontování 

3 3 3 27 lávka musí být montována v souladu s návodem výrobce bednění  
při montáži musí být použity originální díly  
čelní a boční zábradlí musí být tvořeno horní a střední tyčí a zarážkou u podlahy v souladu s návodem výrobce  
podlaha lávky musá být po celé délce podpěrného nosníku, tzn. od bednění až po zábradlí  
podlaha lávky nesmí být kluzká  
pro vástup na lávku musí být použit bezpečný žebřík 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

pád betonové stěny při odbedňování vlivem 
nedostatečné pevnosti betonu 

2 3 1 6 Odbedňování je možné pouze když beton dosáhl dostatečné pevnosti a když to nařídí to odpovědná osoba!  
při odbedňování neuvolňujte sestavu bednění opd betonové stěny jeřábem!!!  
na odbedňování používejte pouze vhodněé nářadí a přípravyky uvedené v návodu výrobce bednění  
odbedňování provádějte podle návodu na demontáž bednění 

 

Sestavy bednících 
panelů 

Sestavy bednících 
panelů 

pád bednění při odbedňování neodborným způsobem 4 3 1 12 odbedňování je možné pouze to nařídí to odpovědná osoba!  
při odbedňování neuvolňujte sestavu bednění opd betonové stěny jeřábem!!!  
na odbedňování používejte pouze vhodné nářadí a přípravyky uvedené v návodu výrobce bednění  
odbedňování provádějte podle návodu na demontáž bednění  
při odbedňování nenarušujte stabilitu stavebního lešení a bednících prvků  
pro zavěšování dílů bednění používejte k tomu výrobcem určené závěsy 

 

Železářské práce / Ohýbačky betonářské oceli 
Železářské práce / 
Ohýbačky betonářské 
oceli  

Ohýbačky 
betonářské oceli  

* zhmoždění, zachycení, sevření a přimáčknutí prstů při 
přiblížení ruky obsluhy k nebezpečným tlačným a 
svěrným místům zejména při zasouvání kolíků, při 
přidržování krátkých ohýbaných prutů, při ohýbání více 
prutů současně (při těchto rizikových úkonech jsou 
prsty zpravidla sevřeny mezi opěrné kolíky nebo mezi 
otočné kladky a pruty, resp. mezi jednotlivé ohýbané 
pruty);  

3  3  1  9  * ruce obsluhy nepřibližovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m;  
* vybavení ohýbačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité 
zastavení chodu stroje;  
* správný úchop a držení ohýbaného prutu;  
* soustředěnost, sledování pracovní operace;  
* ohýbání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak);  
* vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávy atd.)  

   

Železářské práce / 
Ohýbačky betonářské 
oceli  

Ohýbačky 
betonářské oceli  

* zhmoždění nohou, zlomeniny prstů nohou následkem 
pádu ohýbaného materiálu ze stolu ohýbačky;  

2  2  1  4  * neukládat neohýbaný materiál na stůl;  
* používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou);  
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Železářské práce / 
Ohýbačky betonářské 
oceli  

Ohýbačky 
betonářské oceli  

* zranění rukou nebo jiné části těla ohýbaným prutem 
(pruty) v případě prasknutí ohýbacího kolíku;  

1  2  1  2  * nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohýbačky a pruty kratší než 0,3 m;  
* ohýbat více prvků současně jen není-li přetěžován stroj;  

   

Železářské práce / 
Ohýbačky betonářské 
oceli  

Ohýbačky 
betonářské oceli  

* přimáčknutí obsluhy k přednímu rámu stroje 
přečnívajícím koncem ohýbaného prutu betonářské 
oceli při dokončování ohybu, pokud se stroj z 
jakýchkoliv důvodů nezastavil;  

1  2  1  2  * správné pracovní postupy;  
* soustředěnost, sledování pracovní operace;  

   

 Železářské práce / Nůžky (stříhačky) betonářské oceli 
Železářské práce / 
Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

* zranění rukou (ustřihnutí prstů), traumatologická 
amputace, zhmoždění, sevření při přiblížení ruky do 
nebezpečného pracovního střižného prostoru nástroje 
při ručním vkládání prutů mezi nože, při odstraňování 
odpadu za chodu nůžek a při jejich nežádoucím uvedení 
do chodu;  

2  3  1  6  * stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek;  
* nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před úrazem;  
* ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 0,15 m;  
* soustředěnost při práci pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu k používání;  
* při střihu a v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky;  

   

Železářské práce / 
Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

* zhmoždění, přimáčknutí prstů při přidržování volných 
prutů, při stříhání více prutů současně;  

2  3  1  6  * stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že tím není přetěžován stroj;  
* pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy;  
* při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, konstrukcí stroje, vhodnými 
přípravky apod.); přidržovat pruty přitom volně rukama je zakázáno;  

   

Železářské práce / 
Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

* zranění nohou, zlomeniny prstů nohou apod. 
následkem pádu stříhaných prutů a pádu armatury;  

2  2  1  4  * správné postupy při manipulaci a ukládání armatury;  
* používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou);  

   

Železářské práce / 
Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli  

* píchnutí, odření různých částí těla o vyčnívající ostré 
části ocelových prutů;  

2  2  1  4  * správné ukládání a manipulace s jednotlivými pruty i vyrobenou armaturou;  
* udržování volných manipulačních uliček a prostor;  
* používání OOPP;  

   

 Železářské práce / Rovnačky betonářské oceli 
Železářské práce / 
Rovnačky betonářské 
oceli  

Rovnačky 
betonářské oceli  

* vtažení prstů nebo ruky obsluhy do sbíhavého 
prostoru mezi rovnacími kladkami nebo zakružovacími 
válci při manipulaci s materiálem (tyčovým materiálem, 
pruty), při jeho vsunování mezi válce resp. kladky nebo 
podpírání;  
* riziko zachycení a vtažení je zvyšováno nutným 
použitím OOPP - rukavic a dlaňovic při ruční 
manipulaci s tvářeným materiálem;  

2  3  1  6  * rovnačky betonářské oceli musí mít instalovány pevné ochranné kryty k zamezení vniknutí rukou v celé šíři válců z 
obou stran rovnačky;  
* vybavení rovnačky STOP tlačítky, vypínacím lankem, tyčí nebo vypínací mřížkou;  
* pracoviště vybavit pomocnými stavitelnými stoly, které oddalují obsluhu od míst nebezpečného skusu válců do 
bezpečné vzdálenosti;  
* vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávy atd.);  

   

Železářské práce / 
Rovnačky betonářské 
oceli  

Rovnačky 
betonářské oceli  

* zranění rukou o ostré hrany materiálu při manipulaci s 
ním;  

2  2  1  4  * správné uchopení, manipulace a ukládání betonářské oceli a vyrobené armatury;  
* udržování volných manipulačních uliček a komunikací;  
* používání OOPP (vhodné rukavice);  

   

Železářské práce / 
Rovnačky betonářské 
oceli  

Rovnačky 
betonářské oceli  

* zhmožděniny, zlomení nohou následkem pádu s 
manipulovaným materiálem;  

2  2  1  4  * správné pracovní postupy při manipulaci s materiálem;  
* řádné uložení a skladování betonářské oceli i armatury;  
* používání OOPP (vhodná pracovní pevná obuv s vyztuženou špičkou);  

   

 Železářské práce / Železářské pracoviště 
Železářské práce / 
Železářské pracoviště  

Železářské 
pracoviště - 
všeobecně  

* píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla 
pracovníka koncem prutu, ostrou hranou, vyčnívající 
částí armatury;  

2  2  1  4  * správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech;  
* podle potřeby a fixace materiálu;  
* udržování volných manipulačních uliček a komunikací;  
* používání OOPP;  
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Železářské práce / 
Železářské pracoviště  

Železářské 
pracoviště - 
všeobecně  

* pořezání prstů, dlaně ruky o ostré části betonářské 
oceli, pruty, vyrobené výztuže apod. při ruční 
manipulaci;  

3  2  1  6  * používání OOPP (rukavice, dlaňovice apod.);  
* udržování volných manipulačních i obslužných průchodů;  
* správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem;  

   

Železářské práce / 
Železářské pracoviště  

Železářské 
pracoviště - 
všeobecně  

* zakopnutí o materiál (betonářskou ocel, odřezky, 
polotovary, vyrobenou armaturu) pád osoby, naražení 
po dopadu;  

2  2  1  4  * zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli 
ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním;  
* pořádek na pracovišti, včasné odklízení a odstraňování odpadu;  
* udržování volných manipulačních i obslužných průchodů u strojů na výrobu armatury;  

   

Železářské práce / 
Železářské pracoviště  

Železářské 
pracoviště - 
všeobecně  

* přiražení ruky při manipulaci, přichystávání apod.;  2  2  1  4  * správné pracovní postupy při manipulaci s materiálem;  
* správné uchopení a držení materiálu;  
* používání OOPP (vhodné rukavice);  

   

Železářské práce / 
Železářské pracoviště  

Železářské 
pracoviště - 
všeobecně  

* pád betonářské oceli a zasažení a zhmoždění nohou,  2  2  1  4  * správné pracovní postupy při manipulaci s materiálem;  
* řádné uložení a skladování betonářské oceli i armatury;  
* používání OOPP (vhodná pracovní pevná obuv s vyztuženou špičkou);  

   

 Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické brusky 
Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * vyklouznutí, vypadnutí brusky z ruky, sjetí a 
smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí;  

1  2  1  2  * používat brusku jen pro práce a účely, pro které jsou určeny;  
* s nářadím pracovat s citem, nepřetěžovat ho, nepoužívat nadměrnou sílu;  
* používat brusky s řádně upevněným držadlem;  
* rukojeti chránit před olejem a mastnotou;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, 
vlasů, rukavice na rotující nástroj (rotující upínací 
součásti brousících, leštících, hladících kotoučů);  

1  2  1  2  * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.;  
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rukou rotující vřeteno;  
* dodržování zákazu rukou odstraňovat odpad;  
* seřizování, čistění, mazání a opravy provádět jen je-li nářadí v klidu;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. 
(vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, 
poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.);  

1  2  1  2  * zajištění pevného, stabilního postavení pracovníka při práci s bruskou;  
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích;  
* s bruskami pokud možno nepracovat na žebříku;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * pořezání rotujícím nástrojem (brousícím nebo řezacím 
kotoučem) při styku ruky s nástrojem např. při 
nežádoucím uvedení do chodu;  

2  2  1  4  * postupovat dle návodu k používání;  
* nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti;  
* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem, při nežádoucím 
uvedení do chodu;  
* 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 zkontrolovat kryty;  
* dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče;  
* 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;  
* při práci nepřibližovat ruce do nebezpečné blízkosti rotujícího nástroje;  
* při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama;  
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout;  
* brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu;  
* brusku přenášet jen za část k tomu určenou;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * zasažení různých částí těla částmi roztrženého 
brousícího nebo řezacího kotouče;  

1  3  1  3  * před zahájením práce se musí obsluha přesvědčit, zda má brousící kotouč správný smysl otáčení a zda je dostatečně 
zajištěn;  
* nepracovat se sejmutými kryty nebo jejich částmi;  
* brousit pozvolným přitlačováním brousícího kotouče na broušený předmět tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo 
prudkým zabrzděním nepoškodil, popř. neroztrhl;  
* při použití brusky s přestavitelným krytem brousícího kotouče uzavřenou část krytu nastavit směrem k obsluze;  
* použití vhodného brousícího nástroje, nepoužívání poškozeného nebo nadměrně opotřebovaného brousícího kotouče;  
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* použití vhodného brousícího kotouče, aby nebyla překročena max. dovolená obvodová rychlost kotouče;  
* používání brusky v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování brusky, nenamáhání brusného kotouče na ohyb;  
* brusku přikládat k obrobku jen v zapnutém stavu;  
* brusku nepřetěžovat - tj. nezatěžovat tak, aby se motor zastavil;  
* při řezných pracích (dělení - rozbrušování) posunovat kotouč do řezu přiměřeným a stálým tlakem;  
* dělící (řezací) kotouč nepoužít pro broušení materiálu;  
* správné osazení a upevněné brousícího nástroje - upínáním brousících kotoučů pověřovat jen zkušeného a k tomu 
vyškoleného pracovníka;  
* postup a podmínky při výměně a upínání kotoučů jsou shodné jako pro strojní brusky;  
* brusku odkládat až je brousící kotouč zastaven, neopírat ji o brousící kotouč,  
* brusný kotouč chránit před nárazy, údery, pádem a jiným mechanickým poškozením, u brusky, která spadla vyměnit 
brousící kotouč i když nevykazuje viditelné poškození;  
* brousící kotouč udržovat centrický, jeho orovnáváním pověřovat jen zkušeného pracovníka (návod k používání);  
* podle způsobu práce používat brýle s netříštivými skly nebo obličejového štítu;  
* ruční brusku neupínat do pomocných upínacích zařízení tj. svěráků, stojanů apod. ani používat k broušení tím 
způsobem, že se broušený předmět přitlačuje rukou k brousícímu kotouči (toto lze jen výjimečně při orovnávání kotouče 
nebo v případě, že je brousící kotouč opatřen ochranným krytem vyhovujícím bezpečnostním předpisům pro strojní 
brusky);  

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * zranění očí a obličeje odletujícími částmi při 
opracovávaných různých materiálů pneumatickými i 
elektrickými bruskami (nejzávažnější je ohrožení očí 
odlétnutými drobnými částicemi broušeného a řezaného 
materiálu);  

1  4  1  4  * používání OOPP (brýlí, popř. i obličejových štítků k ochraně očí, popř. obličeje před odlétnutými úlomky, třískami, 
drobnými částicemi broušeného (řezaného) materiálu a brousícího resp. řezacího);  
* neodstraňovat ochranné kryty ručních brusek;  
* brusku vést tak, aby proud jisker a obroušený materiál směřoval vždy od těla;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * ohrožení zraku při orovnávání brousícího kotouče;  1  4  1  4  * orovnávání brousících kotoučů je dovoleno jen nástroji k tomu určenými (např. kladkové orovnávače, brousící 
orovnávací nástroje, diamantové orovnávače apod.);  
* při orovnávání používat OOPP k ochraně zraku;  
* kromě orovnávání nezvyšovat řezivost brousícího kotouče jiným způsobem, např. nasekáváním nebo osekáváním 
kotouče;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * 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);  

2  2  1  4  * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat ochrannou masku (respirátor) zejména při vzniku 
prachu při broušení a řezán, betonu;  
* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;  
* bruskou nebrousit ani neřezat azbestové materiály;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * vznik požáru;  1  4  1  4  * obsluha musí dbát na to, aby ve směru proudu jisker při broušení nebyly hořlavé materiály;     

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * působení hlučnosti na sluch;  2  2  1  4  * vzniká-li při broušení nadměrná hlučnost musí pracovník používat vhodné OOPP k ochraně sluchu;     

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * 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;  

2  2  1  4  * udržování nářadí v řádném technickém stavu;  
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky  

Elektrické brusky  * úraz elektrickým proudem;  1  1  1  1  * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* nepoužívat brusku určenou pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci na kovových konstrukcích;  
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce a po skončení práce s nářadím (případně závad 
předat nářadí nebo jeho součásti k opravě);  
* nepoužívání poškozené brusky ani brusky, která nelze spínačem vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů;  
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky;  
* prodlužovací šňůra musí být stejná nebo stejného druhu jako je pevně připojený elektrický přívod brusky;  
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Budžak Building s.r.o



Budžak	Building	s.r.o.	seznam	rizik,	opatření	a	vyhodnocení	

8	
	

* omezit délku prodlužovací šňůry na max.12 m;  
* při práci dbát, aby pohyblivý přívod nebyl poškozen přiskřípnutím nebo naříznutím a aby se přes něj nepřejíždělo ani 
nechodilo;  
* 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;  

 Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické vrtačky 
Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů při práci vrtačkami;  

2  3  1  6  * při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo 
betonu) používat brýle nebo obličejové štíty k ochraně očí;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * vznik kroutícího momentu - zhmoždění ruky, 
vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v 
případě "zakousnutí" (zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku 
(jde o náhlé zablokování vřetena), při držení obrobku v 
rukou;  

1  3  1  3  * soustředěnost při vrtání;  
* obsluha musí být na zaseknutí (zablokování) vrtáku při vrtání připravena (ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní 
spojkou či nikoliv) a ihned nářadí pustit;  
* vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka;  
* 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;  
* s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;  
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a smeknutí 
nářadí a zranění obsluhy, zejména rukou a přední části 
těla (pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje 
(vrtáku), vypadnutí nástroje;  

2  2  1  4  * používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny;  
* s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;  
* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou);  
* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to řádným utažením ve všech třech polohách;  
* nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;  
* vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat vrtačky přiměřeně velké s řádně 
upevněným držadlem;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, 
vlasů, rukavic na rotující nástroj (vrták) nebo vřeteno;  

1  2  1  2  * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.;  
* je nebezpečné držet vrtačku při práci v rukavicích;  
* klíčky pro ovládání sklíčidel el. vrtaček nepřipevňovat k vrtačce pomocí řetízku, šňůrky apod.  
* 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;  
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi 
omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím nad hlavou či 
rameny;  

1  2  1  2  * omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a podobných nestabilních konstrukcích pro práce ve výškách;  
* používání OOPP (brýle, čepice, popř. přilba);  
* pevné postavení pracovníka s možností odklonit hlavu či tělo mimo padající části;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě pádu 
nářadí z výšky při práci na žebřících;  

1  2  1  2  * omezení práce s nářadím na žebřících;  
* dle potřeby zajištění nářadí proti pádu;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. 
(vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, 
poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.);  

2  3  1  6  * 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.);  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem) při styku ruky 
s vrtákem;  

2  2  1  4  * správné pracovní postupy - 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 nástrojem, např. při 
nežádoucím uvedení do chodu;  
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* 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, 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;  
* dodržování zákazu rukou odstraňovat třísky a odpad;  
* provádění seřizování, čistění, mazání a opravy 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;  
* 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;  

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se 
v blízkosti pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, 
jeho částmi při destrukci nástroje;  

1  2  1  2  * správné osazení a upevnění nástroje (vrtáku apod.);  
* použití vhodného nástroje;  
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování vrtačky;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * úraz elektrickým proudem - 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.;  

1  4  1  4  * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* nepoužívání el. 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 a po skončení práce s nářadím (v případě 
zjištění 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 (ČSN 
33 1600);  
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;  
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické vrtačky  

Elektrické vrtačky  * vibrace přenášené na ruce, traumatická vibrační 
vazoneuróza při dlouhodobější trvalé práci;  

2  2  1  4  * udržování nářadí v řádném technickém stavu;  
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k používání;  

   

 Elektrické mechanizované nářadí / Elektrické brusky s rotujícím kotoučem 
Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* vyklouznutí, vypadnutí brusky z ruky, sjetí a 
smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí;  

1  2  1  2  * používat brusku jen pro práce a účely, pro které jsou určeny;  
* s nářadím pracovat s citem, nepřetěžovat ho, nepoužívat nadměrnou sílu;  
* používat brusky s řádně upevněným držadlem;  
* rukojeti chránit před olejem a mastnotou;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, 
vlasů, rukavice na rotující nástroj (rotující upínací 
součásti brousících, leštících, hladících kotoučů);  

1  2  1  2  * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.;  
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rukou rotující vřeteno;  
* dodržování zákazu rukou odstraňovat odpad;  
* seřizování, čistění, mazání a opravy provádět jen je-li nářadí v klidu;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. 
(vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, 
poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.);  

1  2  1  2  * zajištění pevného, stabilního postavení pracovníka při práci s bruskou;  
* vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích;  
* s bruskami pokud možno nepracovat na žebříku;  
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Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* pořezání rotujícím nástrojem (brousícím nebo řezacím 
kotoučem) při styku ruky s nástrojem např. při 
nežádoucím uvedení do chodu;  

2  2  1  4  * postupovat dle návodu k používání;  
* nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti;  
* nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem, při nežádoucím 
uvedení do chodu;  
* 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 zkontrolovat kryty;  
* dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče;  
* 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;  
* při práci nepřibližovat ruce do nebezpečné blízkosti rotujícího nástroje;  
* při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama;  
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout;  
* brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu;  
* brusku přenášet jen za část k tomu určenou;  
neodstraňovat kryt brusného kotouče  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* zasažení různých částí těla částmi roztrženého 
brousícího nebo řezacího kotouče;  

1  3  1  3  * před zahájením práce se musí obsluha přesvědčit, zda má brousící kotouč správný smysl otáčení a zda je dostatečně 
zajištěn;  
* nepracovat se sejmutými kryty nebo jejich částmi;  
* brousit pozvolným přitlačováním brousícího kotouče na broušený předmět tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo 
prudkým zabrzděním nepoškodil, popř. neroztrhl;  
* při použití brusky s přestavitelným krytem brousícího kotouče uzavřenou část krytu nastavit směrem k obsluze;  
* použití vhodného brousícího nástroje, nepoužívání poškozeného nebo nadměrně opotřebovaného brousícího kotouče;  
* použití vhodného brousícího kotouče, aby nebyla překročena max. dovolená obvodová rychlost kotouče;  
* používání brusky v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování brusky, nenamáhání brusného kotouče na ohyb;  
* brusku přikládat k obrobku jen v zapnutém stavu;  
* brusku nepřetěžovat - tj. nezatěžovat tak, aby se motor zastavil;  
* při řezných pracích (dělení - rozbrušování) posunovat kotouč do řezu přiměřeným a stálým tlakem;  
* dělící (řezací) kotouč nepoužít pro broušení materiálu;  
* správné osazení a upevněné brousícího nástroje - upínáním brousících kotoučů pověřovat jen zkušeného a k tomu 
vyškoleného pracovníka;  
* postup a podmínky při výměně a upínání kotoučů jsou shodné jako pro strojní brusky;  
* brusku odkládat až je brousící kotouč zastaven, neopírat ji o brousící kotouč,  
* brusný kotouč chránit před nárazy, údery, pádem a jiným mechanickým poškozením, u brusky, která spadla vyměnit 
brousící kotouč i když nevykazuje viditelné poškození;  
* brousící kotouč udržovat centrický, jeho orovnáváním pověřovat jen zkušeného pracovníka (návod k používání);  
* podle způsobu práce používat brýle s netříštivými skly nebo obličejového štítu;  
* ruční brusku neupínat do pomocných upínacích zařízení tj. svěráků, stojanů apod. ani používat k broušení tím 
způsobem, že se broušený předmět přitlačuje rukou k brousícímu kotouči (toto lze jen výjimečně při orovnávání kotouče 
nebo v případě, že je brousící kotouč opatřen ochranným krytem vyhovujícím bezpečnostním předpisům pro strojní 
brusky);  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* zranění očí a obličeje odletujícími částmi při 
opracovávaných různých materiálů pneumatickými i 
elektrickými bruskami (nejzávažnější je ohrožení očí 
odlétnutými drobnými částicemi broušeného a řezaného 
materiálu);  

1  4  1  4  * používání OOPP (brýlí, popř. i obličejových štítků k ochraně očí, popř. obličeje před odlétnutými úlomky, třískami, 
drobnými částicemi broušeného (řezaného) materiálu a brousícího resp. řezacího);  
* neodstraňovat ochranné kryty ručních brusek;  
* brusku vést tak, aby proud jisker a obroušený materiál směřoval vždy od těla;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* ohrožení zraku při orovnávání brousícího kotouče;  1  4  1  4  * orovnávání brousících kotoučů je dovoleno jen nástroji k tomu určenými (např. kladkové orovnávače, brousící 
orovnávací nástroje, diamantové orovnávače apod.);  
* při orovnávání používat OOPP k ochraně zraku;  
* kromě orovnávání nezvyšovat řezivost brousícího kotouče jiným způsobem, např. nasekáváním nebo osekáváním 
kotouče;  
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Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* 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);  

2  2  1  4  * při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene používat ochrannou masku (respirátor) zejména při vzniku 
prachu při broušení a řezání přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.), kameniny, betonu, teraca);  
* používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí;  
* bruskou nebrousit ani neřezat azbestové materiály;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* vznik požáru;  1  4  1  4  * obsluha musí dbát na to, aby ve směru proudu jisker při broušení nebyly hořlavé materiály;     

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* působení hlučnosti na sluch;  2  2  1  4  * vzniká-li při broušení nadměrná hlučnost musí pracovník používat vhodné OOPP k ochraně sluchu;     

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* 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;  

2  2  1  4  * udržování nářadí v řádném technickém stavu;  
* dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

* úraz elektrickým proudem;  1  1  1  1  * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* nepoužívat brusku určenou pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci na kovových konstrukcích;  
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce a po skončení práce s nářadím (případně závad 
předat nářadí nebo jeho součásti k opravě);  
* nepoužívání poškozené brusky ani brusky, která nelze spínačem vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů;  
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky;  
* prodlužovací šňůra musí být stejná nebo stejného druhu jako je pevně připojený elektrický přívod brusky;  
* omezit délku prodlužovací šňůry na max.12 m;  
* při práci dbát, aby pohyblivý přívod nebyl poškozen přiskřípnutím nebo naříznutím a aby se přes něj nepřejíždělo ani 
nechodilo;  
* 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;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

zranění kotoučem brusky při nedostatečně pevném 
držení vlivem zpětného vrhu, příp. zakousnutí a 
zlomení brusného kotouče  

1  1  1  1  bruska musí být opatřena opěrnou rukojetí  
brusku pevně držet oběma rukama  
soustředit se na práci a pozorovat polohu kotouče a broušeného materiálu  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

Elektrické brusky s 
rotujícím kotoučem  

vznik popálení části těla odletujícími jiskrami vlivem 
hoření části oděvu  

3  3  3  27  při práci s bruskou s rotujícím kotoučem odložit hořlavou reflexní vestu  
při broušení směrovat odlétající jiskry mimo část těla a oděvu  
při broušení používat ochranou koženou zástěru a jiné vhodné ochranné prvky proti dopadajícím jiskrám  

   

 Elektrické mechanizované nářadí / Kotoučové pily na dřevo 
Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* neúmyslný dotyk prstů nebo rukou obsluhy zubů 
pilového kotouče;  
* kontakt s pilovým kotoučem - pořezání prstů nebo 
ruky pilovým kotoučem;  

2  3  1  6  * ochranný kryt pilového kotouče, část krytu pohyblivá;  
* před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez zadírání, ověřit správnou činnost 
mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy;  
* připevnění dorazové lišty k materiálu, použití pravítka;  
* použití vhodného a správně upevněného pilového kotouče, dodržování zákazu používat poškozené, vyhřáté pilové 
kotouče, s chybějícím zubem;  
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* nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč;  
* nezajišťovat pohyblivý kryt v otevřené poloze;  
* ověření, zda činnost mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy je správná;  
* použití pily způsobem stanoveným v návodě k používání;  
* správné držení a uchopení pily;  
* před výměnou kotouče, před seřizováním a prováděním údržby odpojit vidlici od síťového napájení;  
* za chodu nářadí neměnit polohu rozpěrného klínu;  
* před výměnou kotouče, před seřizováním, prováděním údržby apod. odpojit vidlici od síťového napětí;  
* správně fungující síťový spínač vypínající motor ihned a uvolnění ovládacího prvku spínače;  

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* zasažení osoby částmi roztrženého pilového kotouče;  1  3  1  3  * správné osazení a upevněné nástroje;  
* použití vhodného nástroje (průměr, tloušťka, otáčky) dle údajů výrobce;  
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování nářadí;  
* nepoužívat poškozený, deformovaný, naprasklý kotouč a kotouč vyrobený z rychlořezné oceli;  
* průběžné kontroly stavu pilového kotouče (praskliny, trhliny, zuby, vyhřátí apod.)  
* funkční ochranné zařízení kotouče (kryt);  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* sevření zadní části pilového kotouče dřevem - zpětný 
pohyb nářadí, zablokování pilového kotouče (zpětný 
vrh pily resp. neupevněného dřeva zejména při řezání 
dřeva podél vláken);  

2  2  1  4  * správná funkce rozevíracího klínu ("rozpěrného klínu");  
* klínu používat vždy s výjimkou případů, kdy se pilový kotouč ponořuje doprostřed opracovaného kusu;  
* správné upevnění a nastavení rozevíracího (rozpěrného klínu) - vzdálenost klínu od zubů pilového kotouče max. 5 mm, 
zuby pilového kotouče nepřesahují více než 5 mm pod nejnižší okraj rozpěrného klínu, jeho hladký povrch apod.);  
* použití vhodného pilového kotouče (otáčky, průměr, tloušťka) s ostrými a správně nabroušenými zuby;  
* nepoužívat kotouč, jehož tloušťka je větší nebo rozvedení menší než tloušťka rozpěrného klínu;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. 
(vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, 
poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.);  

1  2  1  2  * 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.);  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* prašnost;  2  2  1  4  * používat zařízení pro sběr prachu (je-li dodáno) , jeho včasné vyprazdňování;  
* používání vhodných OOPP;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* úraz elektrickým proudem;  1  4  1  4  * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím, v 
případě zjištění závady 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, tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu pilového kotouče s el. 
kabelem;  
* 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;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

poškození zraku odletujícími pilinami  3  2  2  12  pila musí mít namontovaný výrobcem dodaný kryt kotouče  
kryt kotouče musí být upevbněn tak, aby volně ležel na řezaném materiálu a účinně zakrývayl pilový kotouč  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Kotoučové pily na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, 
vlasů, rukavice na rotující nástroj;  

1  2  1  2  * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.,  
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rotující kotouč rukou a rukou odstraňovat piliny a odpad;  
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li pila v klidu;  
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Budžak Building s.r.o



Budžak	Building	s.r.o.	seznam	rizik,	opatření	a	vyhodnocení	

13	
	

 Elektrické mechanizované nářadí / Elektrická ruční kotoučová pila na dřevo 
Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrická ruční 
kotoučová pila na 
dřevo  

Elektrická ruční 
kotoučová pila na 
dřevo  

* neúmyslný dotyk prstů nebo rukou obsluhy zubů 
pilového kotouče;  
* kontakt s pilovým kotoučem - pořezání prstů nebo 
ruky pilovým kotoučem;  

2  3  1  6  * ochranný kryt pilového kotouče, část krytu pohyblivá;  
* před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez zadírání, ověřit správnou činnost 
mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy;  
* použití vhodného a správně upevněného pilového kotouče, dodržování zákazu používat poškozené, vyhřáté pilové 
kotouče, s chybějícím zubem;  
* nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč;  
* nezajišťovat pohyblivý kryt v otevřené poloze;  
* ověření, zda činnost mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy je správná;  
* použití pily způsobem stanoveným v návodě k používání;  
* správné držení a uchopení pily;  
* před výměnou kotouče, před seřizováním a prováděním údržby odpojit vidlici od síťového napájení;  
* za chodu nářadí neměnit polohu rozpěrného klínu;  
* před výměnou kotouče, před seřizováním, prováděním údržby apod. odpojit vidlici od síťového napětí;  
* správně fungující síťový spínač vypínající motor ihned a uvolnění ovládacího prvku spínače;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrická ruční 
kotoučová pila na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* zasažení osoby částmi roztrženého pilového kotouče;  1  3  1  3  * správné osazení a upevněné nástroje;  
* použití vhodného nástroje (průměr, tloušťka, otáčky) dle údajů výrobce;  
* používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování nářadí;  
* nepoužívat poškozený, deformovaný, naprasklý kotouč a kotouč vyrobený z rychlořezné oceli;  
* průběžné kontroly stavu pilového kotouče (praskliny, trhliny, zuby, vyhřátí apod.)  
* funkční ochranné zařízení kotouče (kryt);  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrická ruční 
kotoučová pila na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* sevření zadní části pilového kotouče dřevem - zpětný 
pohyb nářadí, zablokování pilového kotouče (zpětný 
vrh pily resp. neupevněného dřeva zejména při řezání 
dřeva podél vláken);  

2  2  1  4  * správná funkce rozevíracího klínu ("rozpěrného klínu");  
* klínu používat vždy s výjimkou případů, kdy se pilový kotouč ponořuje doprostřed opracovaného kusu;  
* správné upevnění a nastavení rozevíracího (rozpěrného klínu) - vzdálenost klínu od zubů pilového kotouče max. 5 mm, 
zuby pilového kotouče nepřesahují více než 5 mm pod nejnižší okraj rozpěrného klínu, jeho hladký povrch apod.);  
* použití vhodného pilového kotouče (otáčky, průměr, tloušťka) s ostrými a správně nabroušenými zuby;  
* nepoužívat kotouč, jehož tloušťka je větší nebo rozvedení menší než tloušťka rozpěrného klínu;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrická ruční 
kotoučová pila na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* úraz elektrickým proudem;  1  4  1  4  * opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím, v 
případě zjištění závady 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, tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu pilového kotouče s el. 
kabelem;  
* 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;  

   

Elektrické 
mechanizované nářadí 
/ Elektrická ruční 
kotoučová pila na 
dřevo  

Kotoučová pila na 
dřevo  

* navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, 
vlasů, rukavice na rotující nástroj;  

1  2  1  2  * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.,  
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rotující kotouč rukou a rukou odstraňovat piliny a odpad;  
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li pila v klidu;  

   

 Manipulace se zdvihanými břemeny 
Manipulace se 
zdvihanými břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* zasažení osoby pohybem břemene, přiražení a 
přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v důsledku 
nežádoucího pohybu břemene - při jeho zhoupnutí;  

3  3  1  9  * správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) 
zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu;  
* správné ovládání jeřábu, aby při rozjezdu, zastavování a otáčení nedošlo k nadměrnému rozhoupání břemene;  
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* nezařazovat protisměr jako způsob brždění;  
* současně nevyvozovat více pohybů než je nutné pro danou manipulaci;  
* správné seřízení tlaků hydraulického systému;  
* před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze;  
* těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, vahadla);  
* nezvedat břemena šikmým tahem;  
* znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost hmotnosti břemene , jeho těžiště;  
* bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení;  
* dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného se břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.;  

Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* pád břemene na osobu;  3  3  1  9  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. 
vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy;  
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu;  

   

Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* přiražení končetiny mezi spouštěné, osazované 
břemeno a pevnou konstrukci, podklad;  
* přiskřípnutí ruky a prstů mezi vázací prostředek a 
břemeno;  

3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností);  
* vhodné pracovní postupy, opatrnost;  

   

Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho 
následné zřícení a pád na osobu;  
* poškození konstrukce se kterou přišlo břemeno do 
styku např. části budov, kabely nebo potrubí ( při 
naražení zavěšeného břemene);  

3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností), tak aby nedošlo k zachycení háku vázacího prostředku 
o břemeno, a jeho následné převrácení na pracovníka resp. ke kontaktu břemene s okolními předměty, konstrukcemi, 
zařízeními apod.,  
* správná činnost vazače;  

   

Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího 
lana, řetězu, popruhu);  

3  3  1  9  * zavěšováním břemen a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou 
kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* ochrana ocelového lanového vazáku vedeného přes ostrou hranu;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami;  

   

Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* vysmeknutí břemene z úvazku, pád břemene na osobu 
následkem ulomení oka na břemeni;  

3  3  1  9  * zavěšováním břemen a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou 
kvalifikací;  
* vyloučení nadměrného zhoupnutí břemene,  
* kontrola stavu břemene před zavěšením, zjištění hmotnosti břemene popř. stanovení jeho hmotnosti výpočtem;  
* správné zavěšení či uvázání břemene;  
* použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
břemene;  
* použití nezávadných vázacích prostředků;  
* pravidelná kontrola vázacích prostředků;  
* vyřazování vadných vázacích prostředků;  
* použití háku s pojistkou;  
* dodržování zákazu zdržovat v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí;  

   

Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, trubky) z 
úvazku po nárazu na pevnou překážku a zasažení 
pracovníka padajícím břemenem;  

3  3  1  9  * správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene;  
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Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* pád nestabilního břemene, převrácení břemene po 
odvěšení na osobu (vazače);  
* převrácení břemene na osobu po uvolnění vázacích 
prostředků;  

3  3  1  9  * správná činnost vazače;  
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;  
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek;  
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování;  

   

Manipulace se 
zdvihanými břemeny 

Manipulace s 
břemeny  

* řízení současného zvedání více osobami, zvýšení 
pravděpodobnosti vzniku havarijní situace, poškození 
jeřábů a drah , deformací apod., zvýšené ohrožení osob;  

3  3  1  9  * stanovení pouze jedné kompetentní, pověřené osoby k řízení všech koordinačních úkonů;     

 Tesařské práce - vodorovná bednění  
Tesařské práce - 
vodorovná bednění  

Tesařské práce - 
vodorovná bednění  

pád osob z výšky z nezabezpečených krajů při 
pokládání desek bednění stropu  

4  4  4  64  používat OOPP proti pádu (bezpečnsotní postroj, horolezecká brzda umožňující zkracování lana, omezovací bezpečnsotní 
lano připevněné k dostatečně pevnému bodu zkrácené tak, aby umožnilo pohyb pracovníka pouze k okraji poslední desky 
a zabránilo pádu z výšky)  
připnout pracovníka s bezpečnostním postrojem k bezpečnostnímu závěsnému systému na př. ALINA  

   

 Ponorné vibrátory 
Ponorné vibrátory  Ponorné vibrátory  * zasažení el. proudem při dotyku osoby s částmi, které 

se staly živými následkem vadného stavu izolace 
(nepřímý dotyk), chybějícího nulování, 
neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem, vadné 
funkce el. výstroje, chybějícího jištění el. výstroje;  
* styk s napětím vodivých částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na holý vodič);  

2  3  1  6  * el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze;  
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru);  
* staveništní rozváděče s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před 
nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky dle příslušných ČSN;  
* udržování nepoškozené izolace obvodů napájejících motorů a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány 
do betonové směsi nebo drženy v ruce;  
* udržování vodotěsnosti krytů části obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí;  
* před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze;  
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. 
zařízení;  
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě;  
* odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář);  
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě;  
* šetrné zacházení s el. přívody, ochrana el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození;  
* pravidelné kontroly a revize el. zařízení vibrátoru;  

   

Ponorné vibrátory  Ponorné vibrátory  * působení vibrací;  2  3  1  6  * nepoškozené ativibrační rukojeti na ohebné hřídeli;  
* dodržování klidových bezpečnostních přestávek dle návodu k používání;  

   

Ponorné vibrátory  Ponorné vibrátory  poškození vibrátoru;  2  2  1  4  * el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem;  
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru;  
* při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán;  

   

Ponorné vibrátory  Ponorné vibrátory  * pád pracovníka z výšky nebo do hloubky (při 
přenášení vibrační hlavice, ponoření a vytažení vibrační 
hlavice ze zhutňované betonové směsi);  

3  4  3  36  * zajištění bezpečného postavení pracovníka pracujícího s ponorným vibrátorem;  
* ochrana proti pádu z výšky kolektivním nebo osobním zajištěním;  
při vibrování musí obsluha vibrátoru stát vždy pouze na betonovací lávce  
dodržovat zákaz vstupu obluhy vibrátoru na horní hrany sestav bednění  

   

Stavební práce / 
Ponorné vibrátory  

Ponorné vibrátory   * pád pracovníka při přenášení a pokládání základní 
desky, na které je umístěna pohonná jednotka;  

2  2  1  4  * zajištění bezpečného stavu pochůzné plochy;  
* řádný stav držadel na základní desce pro přenášení;  

   

 Zdvihací zařízení / Věžové jeřáby / Údržba věžových jeŕábů 
Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Údržba věžových 
jeŕábů  

Provoz a údržba 
věžových jeŕábů  

* neznalost technického stavu; omezení či znemožnění 
bezpečného provozu, vznik nežádoucích událostí: 
úrazů, havárií, apod.;  

3  3  1  9  * pravidelné kontroly před zahájením provozu se zápisy do provozní dokumentace jeřábu (deníku ZZ);  
* sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství;  
* nezávadný stav nosného ocelového jeřábového lana, jeho prohlídky kompetentní osobou;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Údržba věžových 
jeŕábů  

Údržba věžových 
jeŕábů  

* špatný, zanedbaný technický stav jeřábu, zvýšená 
pravděpodobnost vzniku havarijní situace, vznik 
podmínek pro mimořádný stav;  

3  3  1  9  * provádění pravidelných kontrol stavu jeřábu jeřábníkem;  
* provádění roční inspekce, sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství;  
* neprodlené odstranění zjištěných závad;  
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 Zdvihací zařízení / Věžové jeřáby / Manipulace s břemeny 
Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* přetížení jeřábu, havarijní situace, ztráta stability a 
převržení jeřábu;  

3  3  1  9  * odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků (jeřábník, vazač);  
* zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení;  
* na jeřábech s nosností měnitelnou v závislosti na vyložení uvést min. a max. nosnost s příslušným vyložením;  
* dodržování diagramu nosnosti (nosnost jeřábu se mění v závislosti na vyložení, při zvětšování vyložení - sklápění, 
vodorovném přemísťování kočky po výložníku - se nosnost jeřábu zmenšuje);  
* správně volená a provedená centrální zátěž a protizávaží;  
* funkční přetěžovací zařízení;  
* funkční vypínání koncových vypínačů zdvihu břemen, krajních poloh kočky;  
* plynule manipulovat s ovladači zdvihu břemene, vyvarovat se prudkých změn zdvihu a pohybu sklápění výložníku;  
* zvýšená opatrnost při sklápění na velkém vyložení výložníku s břemenem na hranici nosnosti;  
* obracení břemene provádět směrem k jeřábu;  
* informování vazače o nosnosti jeřábu při příslušném vyložení před každou manipulací;  
* zjištění a označení hmotnosti břemen, příp. stanovení hmotnosti břemena výpočtem;  
* nezvedat břemena vytahováním nebo odtrháváním, břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá;  
* vyloučení vykonávání zakázaných manipulací dle ČSN ISO 12 480-1;  
* provádění kontrol;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* zasažení osoby pohybem břemene, přiražení a 
přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v důsledku 
nežádoucího pohybu břemene - při jeho zhoupnutí;  

3  3  1  9  * správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) 
zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu;  
* správné ovládání jeřábu, aby při rozjezdu, zastavování a otáčení nedošlo k nadměrnému rozhoupání břemene;  
* nezařazovat protisměr jako způsob brždění;  
* současně nevyvozovat více pohybů než je nutné pro danou manipulaci;  
* správné seřízení tlaků hydraulického systému;  
* před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze;  
* těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, vahadla);  
* nezvedat břemena šikmým tahem;  
* znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost hmotnosti břemene , jeho těžiště;  
* bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení;  
* dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného se břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* pád břemene na osobu;  3  3  1  9  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. 
vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy;  
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* přiražení končetiny mezi spouštěné, osazované 
břemeno a pevnou konstrukci, podklad;  
* přiskřípnutí ruky a prstů mezi vázací prostředek a 
břemeno;  

3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností);  
* vhodné pracovní postupy, opatrnost;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho 
následné zřícení a pád na osobu;  
* poškození konstrukce se kterou přišlo břemeno do 

3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností), tak aby nedošlo k zachycení háku vázacího prostředku 
o břemeno, a jeho následné převrácení na pracovníka resp. ke kontaktu břemene s okolními předměty, konstrukcemi, 
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styku např. části budov, kabely nebo potrubí ( při 
naražení zavěšeného břemene);  

zařízeními apod.,  
* správná činnost vazače;  

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího 
lana, řetězu, popruhu);  

3  3  1  9  * zavěšováním břemen a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou 
kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* ochrana ocelového lanového vazáku vedeného přes ostrou hranu;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* vysmeknutí břemene z úvazku, pád břemene na osobu 
následkem ulomení oka na břemeni;  

3  3  1  9  * zavěšováním břemen a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou 
kvalifikací;  
* vyloučení nadměrného zhoupnutí břemene,  
* kontrola stavu břemene před zavěšením, zjištění hmotnosti břemene popř. stanovení jeho hmotnosti výpočtem;  
* správné zavěšení či uvázání břemene;  
* použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
břemene;  
* použití nezávadných vázacích prostředků;  
* pravidelná kontrola vázacích prostředků;  
* vyřazování vadných vázacích prostředků;  
* použití háku s pojistkou;  
* dodržování zákazu zdržovat v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, trubky) z 
úvazku po nárazu na pevnou překážku a zasažení 
pracovníka padajícím břemenem;  

3  3  1  9  * správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* pád nestabilního břemene, převrácení břemene po 
odvěšení na osobu (vazače);  
* převrácení břemene na osobu po uvolnění vázacích 
prostředků;  

3  3  1  9  * správná činnost vazače;  
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;  
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek;  
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* řízení současného zvedání více osobami, zvýšení 
pravděpodobnosti vzniku havarijní situace, poškození 
jeřábů a drah , deformací apod., zvýšené ohrožení osob;  

3  3  1  9  * stanovení pouze jedné kompetentní, pověřené osoby k řízení všech koordinačních úkonů;     

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Manipulace s břemeny  

Manipulace s 
břemeny  

* demoliční, zemní, vrtací práce, vyrážení a zarážení 
prvků běžnými věžovými jeřáby, rázy do konstrukce, 
poškození, přetržení lan, nepřípustné dynamické 
zatížení, zasažení osob pádem materiálu;  

3  3  1  9  * použití vhodných jeřábů;  
* používání pouze speciálně konstruovaného nebo upraveného jeřábu, nebo vydání zvláštního povolení a stanovení 
podmínek k použití běžného věžového jeřábu;  

   

 Zdvihací zařízení / Věžové jeřáby / Provoz věžového jeřábu 
Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* vznik nepřípustných zatížení na výložník;  3  3  1  9  * nevyrovnávat rozhoupané břemeno reverzací pohybu;     

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* neuzavřená smlouva k pronájmu jeřábu, obtížné 
stanovení odpovědnosti u nežádoucích událostí, 
zvýšená pravděpodobnost vzniku úrazu, havárie;  

3  3  1  9  * uzavření dlouhodobých a krátkodobých smluv a dodržování smluvních podmínek;  
* zpracování systému bezpečné práce jeřábů;  
* určení kompetentní osoby uživatele;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* neznalost technického stavu; omezení či znemožnění 
bezpečného provozu při uvádění jeřábu do provozu po 
montáži;  

3  3  1  9  * předepsané zkoušky, inspekce jeřábu a revize el. zařízení;  
* odstranění závad, zvláštní posouzení blíží-li se jeřáb omezujícím podmínkám;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 

Provoz věžového 
jeřábu  

* nevhodný výběr kompetentních pracovníků 
pověřených k ovládání jeřábů (vazačů, signalistů, 
pracovníků údržby apod.), provádění nebezpečných a 

3  3  1  9  * výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace pracovníků k jednotlivým činnostem při provozu jeřábů a jejich zdravotní 
způsobilost;  
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Provoz věžového 
jeřábu  

zakázaných manipulací a činností, ohrožení osob, 
poškození jeřábů, drah, příslušenství;  

* zpracování systému bezpečné práce jeřábů;  
* dozor pověřeného pracovníka;  

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* obtížné a nesnadné identifikování vazačů, možnost 
vázání a zavěšování břemene nekvalifikovanými 
pracovníky (možnost použití vadných vázacích 
prostředků, nebezpečných způsobů vázání; pádu 
břemene; zdržování se v ohroženém prostoru atd.);  

3  3  1  9  * viditelný ochranný oděv;  
* viditelné značení přileb;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* neoprávněný výstup osoby na jeřábovou dráhu, na 
jeřáb, ohrožení pohybujícím se materiálem, zachycení, 
rozdrcení, pád osoby z výšky;  

3  3  1  9  * dodržování zákazu neoprávněného výstupu;  
* vstup na dráhu jen s vědomím jeřábníka (souhlas jeřábníka k výstupu);  
* umístění informační tabulky u výstupu;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* opuštění jeřábu jeřábníkem bez zajištění, ponechání 
jeřábu bez dozoru, zneužití jeřábu nekompetentními 
osobami; vznik nežádoucí událostí;  

3  3  1  9  * neopouštět jeřáb při zapnutém jeřábovém spínači a při zavěšeném břemeni na háku;  
* zajištění jeřábu dle návodu k používání;  
* vypnutí a uzamčení hl. vypínače ve vypnutém stavu;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* působení havarijního větru, nežádoucí rozjetí a pohyb 
jeřábu po dráze, vyjetí z kolejí mimo dráhu, ztráta 
stability a převržení jeřábu;  

3  3  1  9  * spustit břemeno, vypnout všechny polohy, odstavit jeřáb mimo provoz;  
* přestavit jeřáb do polohy určené výrobcem (jeřáb s kyvným výložníkem nikoliv se vztyčeným výložníkem !);  
* použít kotvícího zařízení k zabezpečení jeřábu proti účinkům větru (kolejnicové kleště, háky, třmeny u narážek dráhy);  
* seřízené a fungující brzdy pojezdu;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* zúžené a snížené průjezdné profily, zachycení osoby 
pojíždějícím jeřábem, přimáčknutí, rozdrcení;  

3  3  1  9  * jeřábovou dráhu postavit tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezdný průřez pro jeřáb, průchod pro obsluhu jeřábu;  
* trvale udržovat volný průjezdní profil, boční vůli jeřábu a průchozí cesty;  
* dodržovat boční vůli věžového jeřábu po celé délce jeřábové dráhy (600 mm od obrysu);  
* dodržovat zákaz ukládat břemena na těleso jeřábové dráhy v rozsahu průjezdního profilu a vyhrazeného průchodu podél 
dráhy;  
* kontrolovat průjezdnost jeřábové dráhy před zahájením provozu;  
* vyloučení vstupu osob do nebezpečného prostoru;  
* výstražné bezpečnostní značení;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz a údržba 
věžových jeŕábů  

* úraz el. proudem při práci a pohybu jeřábu v blízkosti 
nadzemního elektrického vedení a přiblížení výložníku 
jeřábu k el. vedení;  

3  3  1  9  * vhodné situování zřízení jeřábové dráhy;  
* vyloučení pohybu jeřábu v ochranném pásmu vn, vvn bez souhlasu provozovatele vedení a stanovených podmínek;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

* pád vazače z výšky (z vozidla, z hranice stohovaného 
materiálu);  

3  3  1  9  * zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu používat žebříku, plošiny apod. pomocná zařízení;  
* neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných míst;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Provoz věžového 
jeřábu  

Provoz věžového 
jeřábu  

poranění osob nebo poničení staveb, či jiných zařízení 
vlivem nárazu zdvihaného břemena  

2  4  3  24  jeřáb může obsluhovat pouze řádně vybraná zacvičená osoba s příslušnou odbornou kvalifikací k jednotlivým činnostem 
při provozu jeřábů, která má vyhovující zdravotní způsobilost;  
mezi jeřábníkem a osobou navádfějící pohyb zdvihaného břemena musí být zajištěna dokonale srozumitelná komunikace 
vizuálními signály nebo vysílačkou, nesmí mezi nimi být jazyková bariéra  
před zahájením zdvihu musí být provedena kontrola funkčnosti komunikačních zařízení (vysílaček, kontrola vizuálního 
kontaktu mezi vazačem řídícím zdvih a jeřábníkem,..)  

   

 Zdvihací zařízení / Věžové jeřáby / Stanoviště obsluhy 
Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Stanoviště obsluhy  

Stanoviště obsluhy  * nebezpečné výstupy - nefunkční a zastavěné výstupy 
a pád obsluhy při výstupech;  

3  3  1  9  * pravidelné inspekční a revizní kontroly, údržba;  
* udržování řádného a bezpečného stavu výstupů a sestupů;  
* pro výstup a sestup z jeřábu použít k tomu určených komunikačních prostředků;  
* pracovník (jeřábník) při výstupu a sestupu používá madla, držadla a jiné‚ prvky;  
* zvýšená opatrnost v zimním období;  

   

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Stanoviště obsluhy  

Stanoviště obsluhy  * nedostatečné prostorové poměry na stanovišti 
obsluhy, zvýšená únava a snížení pozornosti obsluhy, 

3  3  1  9  * řešení stanoviště jeřábníka dle ergonomických zásad;  
* přestávky v práci;  
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nežádoucí zachycení o spouštěcí nebo ovládací prvky, 
zvýšení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události;  

Zdvihací zařízení / 
Věžové jeřáby / 
Stanoviště obsluhy  

Stanovišté obsluhy  * nedostatečný výhled a přehled ze stanoviště obsluhy 
na pracovní prostor, šikmé tahy, nárazy s břemenem, 
zasažení osob břemenem;  

3  3  1  9  * odstranění překážek zabraňujících ve výhledu;  
* vhodné ustavení jeřábu;  
* správné postavení jeřábníka při dálkovém ovládání;  
* zajištění zprostředkovaných informací prostřednictvím signalisty;  

   

   
 Zdvihací zařízení / Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté 
Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* vznik nepřípustných zatížení na konstrukce jeřábu - 
ztráta stability autojeřábu, převrácení, pád autojeřábu;  

1  3  1  3  * správné ovládání autojeřábu, a správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností, nevyřazování z funkce 
bezpečnostních a pojistných zařízení, brzd, přetěžovacích pojistek/ventilů);  
* zajištění stability autojeřábu v průběhu všech pracovních operací v souladu s návodem výrobce;  
* zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu;  
* zajištění vodorovnosti polohy jeřábu při ustavení a ukotvení jeřábu; vybavení jeřábu zařízením pro zjištění jeho sklonu 
(sklonoměr, vodováha apod.);  
* práce jeřábu v dovoleném svahu tak, aby nedošlo k porušení statické a dynamické stability;  
* nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení);  
* v kabině jeřábu uvedena měnitelná nosnost (nejnižší a nejvyšší nosnost) v závislosti na vyložení (zobrazen diagram 
nebo tabulka nosností v závislosti na vyložení);  
* vyloučení bočního zatížení výložníku;  
* zvětšování vyložení/sklápění výložníku a zvedání břemene o hmotnosti odpovídající vyložení výložníku;  
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby vůči podvozku;  
* mobilní jeřáby dovolují zvedat břemena jednak svislým pohybem kladnice (vrátkem zdvihu břemena) a jednak 
sklápěním výložníku - břemeno ze země nenadzvedávat pohybem výložníku, protože není ve funkci přetěžovací zařízení a 
může dojít k přetížení jeřábu;  
* opatrné ovládání jeřábu při práci v oblasti velkých vyložení při zvedání břemen s vysunutým teleskopickým výložníkem 
(teleskopické nosníky jsou namáhány ohybem);  
* správné nastavení příslušného pracovního programu na indikátoru přetížení dle pracovní polohy; zabezpečovací prvky a 
zařízení s ohledem na klopné síly podle návodu výrobce;  
* funkční signalizace, která upozorní jeřábníka na blížící se stav přetížení;  
* funkční zařízení k omezení drah jednotlivých pohybů, koncové vypínání zdvihového, pojezdového,otáčecího a 
sklápěcího ústrojí;  
* zajištění stability protizátěží (jen u některých typů autojeřábů);  
* nezávadné nosné ocel. lano jeřábu, jeho pravidelné prohlídky kompetentními osobami 1 x týdně;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* přetížení autojeřábu - ztráta stability, převrácení 
autojeřábu;  

1  3  1  3  * správné ovládání autojeřábu, a správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností, nevyřazování z funkce 
bezpečnostních a pojistných zařízení, brzd, přetěžovacích pojistek/ventilů);  
* zajištění stability autojeřábu v průběhu všech pracovních operací v souladu s návodem výrobce (při přípravě k práci i 
vlastní pracovní činnosti - manipulaci s břemeny);  
* zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu;  
* dodržení max. odchylky od vodorovné roviny; vybavení jeřábu zařízením pro zjištění jeho sklonu (sklonoměr, kruhové 
libely apod.);  
* nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení, dodržování křivek 
nosnosti dle sestavy nebo délky výložníku a velikosti zatížení);  
* v kabině jeřábu uvedena měnitelná nosnost (nejnižší a nejvyšší nosnost) v závislosti na vyložení (zobrazen diagram 
nebo tabulka nosností v závislosti na vyložení);  
* vyloučení bočního zatížení výložníku;  
* zvětšování vyložení/sklápění výložníku a zvedání břemene o hmotnosti odpovídající vyložení výložníku;  
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby vůči podvozku;  
* mobilní jeřáby dovolují zvedat břemena jednak svislým pohybem kladnice (vrátkem zdvihu břemena) a jednak 
sklápěním výložníku - břemeno ze země nenadzvedávat pohybem výložníku, protože není ve funkci přetěžovací zařízení a 
může dojít k přetížení jeřábu;  
* správné nastavení příslušného pracovního programu na indikátoru přetížení dle pracovní polohy, zabezpečovací prvky a 
zařízení s ohledem na klopné síly podle návodu výrobce, správná funkce přetěžovacího zařízení;  
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* funkční signalizace jenž upozorní jeřábníka na blížící se stav přetížení;  
* obracení břemene provádět směrem "k jeřábu";  
* obracení břemene "od jeřábu" současnou manipulací mechanizmu zdvihu břemene a zdvihu výložníku, nebo ve směru 
otáčení nástavby současnou manipulací mechanismu zdvihu břemene a otáčení jeřábové nástavby;  
* funkční zařízení k omezení drah jednotlivých pohybů, koncové vypínání zdvihového, pojezdového,otáčecího a 
sklápěcího ústrojí;  
* zajištění stability protizátěží (jen u některých typů autojeřábů);  
* správné nastavení přetěžovacího zařízení popř. dalších bezpečnostních prvků;  

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* nepříznivé působení zdvihací síly "nahoru"- ztráta 
stability, převrácení autojeřábu;  

3  3  1  9  * vyloučení náhlého odlehčení (utržení) břemene;     

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* působení "havarijního větru" - ohrožení stability, 
převrácení autojeřábu;  

3  3  1  9  * odstavení jeřábu mimo provoz;  
* ustavení těžkých jeřábu s příhradovým výložníkem do speciální polohy;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* porušení a ztráta funkce podpěr - ztráta stability, 
převrácení autojeřábu;  

1  3  1  3  * zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu;  
* dodržení max. odchylky od vodorovné roviny;  
* zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými podpěrami popř.použití jiných prvků, jejich zajištění proti uvolnění, 
zabránění jejich nadměrného zaboření do terénu;  
* zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení;  
* při práci v neznámém terénu jeřáb nekotvit na kanalizaci, kanálech, šachtových poklopech apod.  
* dle potřeby použití roznášecích roštů pro podepření jeřábu na neúnosném podloží (dřevěných pražců, vyztužených 
plechů apod.);  
* dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava (a zpevnění podkladu, podložek talířů podpěr k rozložení měrného tlaku na 
terén dle zatížení);  
* nepřetěžování jeřábu (dodržování křivek nosnosti dle sestavy nebo délky výložníku a velikosti zatížení);  
* vyloučení bočního zatížení výložníku;  
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby vůči podvozku;  
* v případě zvedání těžkých břemen a nižší únosnosti terénu těžší břemeno podzvednout málo nad terén, výložník natočit 
nad podpěru a zkontrolovat zda nedochází k zaboření podpěr;  
* v případě že se podpěra boří včas zvětšit plochu podpěr;  
* na stanovišti obsluhy autojeřábu uvedeno, při jakém vyložení a břemenu se opěr použije;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* snížení, ztráta únosnosti podloží - převrácení 
autojeřábu;  

2  4  1  8  * umístění podpěr jeřábu v dostatečné vzdálenosti od okraje výkopu nebo svahu (vnější hrana podpěrných desek nebo 
roznášecích roštů má být přibližně vzdálena min. o hloubku prohlubně od jejího dna (dle druhu zeminy a hloubky 
výkopu);  
* nezatěžování okraje (hrany) výkopu hmotností autojeřábu;  
* zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými podpěrami popř.použití jiných prvků, jejich zajištění proti uvolnění, 
zabránění jejich nadměrného zaboření do terénu;  
* zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení;  
* dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava (a zpevnění podkladu, podložek talířů podpěr k rozložení měrného tlaku na 
terén dle zatížení);  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* provoz nepodepřeného autojeřábu - ztráta stability, 
převrácení autojeřábu při pojíždění s břemenem;  

2  4  1  8  * při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení a opatření stanovené 
výrobcem v návodě např.:  
- mez max. rychlosti pro zastavení provozu,  
- omezení nosnosti v závislosti na poloze natočení nástavby vůči podvozku, nosnosti, při kterých lze vysouvat 
teleskopický výložník s břemenem;  
- omezení otočení nástavby s vysunutým teleskopickým nosníkem;  
* výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu;  
* pracovní pojezd autojeřábu jen v dovoleném svahu tak, aby nedošlo k porušení jeho statické a dynamické stability;  
* ovládat autojeřáb z kabiny;  
* s břemenem pojíždět rovnoměrně, malou rychlostí tak, aby nedošlo k rozhoupání břemene;  
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* mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), koordinace;  
* před zahájením pojíždění jeřábu se zavěšeným břemenem jeřábník zkontroluje zda:  
- je komunikace dostatečně průjezdná;  
- nemá nepřípustný sklon terénu;  
- nejsou v trase podzemní vedení, enegrokanály, kanalizace apod. (při pojezdu v blízkosti nezpevněných krajnic nebo 
výkopů hrozí havárie jeřábu vzhledem k značnému zatížení náprav);  

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo 
jeho částí k části stavby či jiné pevné konstrukci 
(překážky) a přejetí koly;  

2  4  1  8  * umístění autojeřábu na k tomu určeném místě a odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu, příp. převzetí staveniště/pracoviště;  
* optimální rozmístění kooperujících mechanismů;  
* odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu;  
* zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch dle rozměru zvedaného a manipulovaného břemene;  
* úprava příjezdových komunikací a manipulačních ploch;  
* funkční zvuková výstraha (houkačka) ovládaná z kabiny jeřábníka;  
* funkční brzda mechanismu otoče;  
* vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu a vjezdu dopravním prostředkům jejichž činnost 
nesouvisí s prováděnými manipulacemi;  
* označení zdrojů nebezpečí bezpečnostním označením (černožlutým šrafováním), označení pohybujících se částí 
zasahujících do prostorů do nichž není zakázán přístup, např. kladnice, otočné a sklopné části apod.;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka 
břemenem;  
* pád břemene na vazače po neodborném uvázání a 
rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přetržení druhého lana;  

2  3  1  6  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazačem s 
odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy;  
* správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) 
zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu;  
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu;  
* použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v 
důsledku nežádoucího pohybu břemene - při jeho 
zhoupnutí;  

3  2  1  6  * správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) 
zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu;  
* před zvedáním břemene musí mít zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu;  
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.;  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);  
* neprodlévat v ohroženém prostoru mezi břemenem a bočnicemi vozidla;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* přiražení končetiny mezi spouštěné břemeno a 
pevnou konstrukci, podklad;  

3  3  1  9  * správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností);  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího 
lana, řetězu, popruhu);  

1  2  1  2  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými prácemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. 
vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky kompetentními osobami;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho 
následné zřícení a pád na osobu;  
* zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a 
jeho následné převrácení na pracovníka;  

2  2  1  4  * správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností);  
* správná činnost vazače;  
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Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, trubky) z 
úvazku po nárazu na pevnou překážku a zasažení 
pracovníka padajícím břemenem;  

3  3  1  9  * správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* pád nestabilního břemene, převrácení břemene po 
odvěšení na osobu (vazače);  

2  3  1  6  * správná činnost vazače;  
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;  
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek;  
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* pád vazače z výšky (z vozidla, ze stohu atd.);  3  3  1  9  * zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu používat žebříku, plošiny apod. pomocná zařízení;  
* neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných míst;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* pád, uklouznutí jeřábníka popř. jiné osoby (při 
výstupu a sestupu na stanoviště obsluhy apod.);  

3  2  1  6  * použití určených přístupových cest ke vstupu do jeřábové kabiny s otočnou nebo pojízdnou kabinou a k výstupu na 
stanoviště obsluhy a sestupu;  
* pracovník (jeřábník) při výstupu a sestupu používá madla, držadla, nášlapné a jiné‚ prvky;  
* pracovník (jeřábník) se nepohybuje po stroji mimo určené přístupy, neseskakuje ze stroje apod.;  
* udržování obslužného stanoviště, přístupových komunikací, plošin, příčlí, stupadel, nášlapných prvků, madel, v čistotě a 
v protiskluzné úpravě;  
* dodržování zákazu jízdy na stupačkách, schůdcích, rámu a jiných částech jeřábu, které k tomu nejsou určeny;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob;  
* poškození zařízení;  

2  3  1  6  * při přepravě jeřábu mít otočnou část pevně zajištěnou;  
* nemanipulovat s výložníkem před jeho odjištěním z přepravní polohy a uvolnění kladnice ze závěsu;  
* nepřepravovat osoby v kabině jeřábové nástavby;  
* při jízdě na pozemních komunikacích nemít zapnuto nouzové osvětlení;  
* po ukončení provozu:  
- vypnout všechny mechanismy a pohony;  
- přestavit jeřáb do přepravní polohy, přičemž:  
- zkontrolovat zatažení kotev a jejich zajištění,  
- zkontrolovat je-li zasunutý teleskopický výložník, nebo základní výložník příhradový v poloze nad kabinou, spuštěný do 
přepravní polohy, ukotven nebo zajištěn  
- zkontrolovat zavěšení kladnice za hák v závěsu nebo její bezpečné uložení na plošinu jeřábu a zajištění (s volnou 
kladnicí nepojíždět);  
- zkontrolovat, jsou-li zajištěny všechny odnímatelné části a příslušenství na plošině jeřábu a jeřábové nástavbě (opěrné 
desky kotev, podkladový materiál, nářadí, vázací prostředky)  
- uzamknout kabinu;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* úraz el. proudem - zasažení osoby el. proudem při 
nebezpečném přiblížení a dotyku výložníku s 
venkovním vedením (nejčastěji 22 kV);  

2  4  1  8  * vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení, zejména při pojíždění s břemenem;  
* dodržování dostatečného odstupu jeřábu od vodičů venkovního vedení vn a vvn (ochranná pásma), případně dodržení 
zvláštních podmínek při práci v blízkosti vn a vvn (vypnutím elektrického proudu, organizační opatření stanovená v 
technologickém postupu apod.;  
* vybavení autojeřábu signalizačním zařízením k upozornění jeřábníka v kabině na blízkost hranice ochranného pásma 
elektrického vedení pod střídavým napětím nad 22 kV a na trakční vedení stejnosměrného proudu 3 kW;  
* v případě kontaktu autojeřábu s venkovním el. vedením nebo nebezpečného přiblížení výložníku k vodičům musí řidič 
zůstat v kabině, nesmí se dotýkat vodivých částí a nesmí dovolit, aby se někdo ke autojeřábu přiblížil a dotkl se ho, dokud 
se nepřeruší spojení nebo nevypne proud;  

   

Zdvihací zařízení / 
Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

Mobilní jeřáby - 
autojeřáby vlastní i 
pronajaté  

* pád části jeřábu, přiražení končetiny;  
* poškození zařízení;  

2  2  1  4  * neprovádět opravy a údržbu jeřábu bez odborného zaučení;  
* při opravách, údržbě mít jeřáb a jeho části zajištěny proti nežádoucímu pohybu, způsobem dle návodu;  

   

 Zdvihací zařízení / Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku 
Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* pád, převrácení plošiny po ztrátě stability; prasknutí 
lana, selhání koncového vypínače, přetížení, nežádoucí 
pokles tlaku v hydraulické soustavě;  

1  4  1  4  * udržování lan, jejich včasná výměna;  
* správná funkce brzd a koncových vypínačů, ovladačů, blokování;  
* ochrana hydraulické soustavy proti přetížení, vyloučení samovolného pádu plošiny při poklesu tlaku;  
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plošiny na kolovém 
podvozku  

* nedostatečná mechanická pevnost konstrukční části 
plošiny;  

* stanovit správný postup a způsob stabilizace vozidla (podvozku) pomocí stabilizačních podpěr případně i úpravy terénu 
a zvláštní úpravy je-li nutno s plošinou pracovat na svahu;  
* ve svahu (do dovoleného sklonu) vozidlo ustanovovat kabinou do svahu, přední kola podložit klíny, použít opěrné desky 
zadních podpěr, sledovat únosnost terénu;  
* vysunuté podpěry neopírat o mříže kanalizačních vpustí, poklopy, okraje výkopů, nezpevněné krajnice a jiná místa, kde 
by mohlo dojít k propadnutí podpěr;  
* správné provedení osazení a kotvení nosníků závěsných plošin (dle návodu k používání);  
* vyznačení nosností a nepřetěžování pracovní klece, případně nosnosti pomocných háků při zvedání břemen;  
* udržování plošiny, revizní zkoušky dle návodu k obsluze;  

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* neřízený pohyb plošiny působením silného 
(havarijního) větru;  

2  3  1  6  * použití kotvícího zařízení a jeho správná funkce;  
* dodržování zákazu provozu plošiny na nechráněných prostranstvích za silného větru (viz návod k používání);  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* kolize plošiny - nežádoucí dotyk pracovní klece s 
překážkou (nadzemní vedení, stromy, sloupy, různé 
nadzemní konstrukce, vystupující konstrukční prvky z 
objektu;  

2  2  1  4  * při provozu ovládat plošinu tak, aby všechny pohyby byly plynulé, bez náhlých změn rychlosti, která by mohla způsobit 
rozhoupání plošiny a ohrozit bezpečnost osob a zařízení, sledovat zejména pravidelnost pohybu a spolehlivou funkci brzd 
a dalších zabezpečovacích zařízení;  
* vhodné a správné umístění plošiny, správná manipulace s rameny a klecí;  
* břemena umístěná v kleci rozložit tak, aby nepřesahovala obrysy klece a aby byla zajištěna proti případnému posunutí;  
* zabezpečit informování osob na plošině a např. i dalších osob o pohybu plošiny dohodnutými znameními;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* pád osoby ze závěsné pracovní plošiny např. po 
zachycení plošiny (závěsné lávky) o pevnou vystupující 
konstrukci při svislém pohybu lávky;  

3  3  1  9  * stanovení pracovního postupu;  
* správné ovládání pracovní plošiny tak, aby nedošlo ke kolizi lávky s pevnou vystupující konstrukcí při svislém pohybu 
lávky;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* kolize plošiny s osobou, naražení pracovníka 
pohybem ramen a klece, přiražení osoby mezi pracovní 
klec a rám vozidla;  

2  3  1  6  * vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru při manipulaci s rameny a točnicí;  
* správná manipulace s rameny a klecí (současné ovládání více pohybů vyžaduje cit a zkušenost);  
* zabezpečit informování osob na plošině a např. i dalších osob o pohybu plošiny dohodnutými znameními;  
* používání signalizace pro dorozumívání mezi řidičem vozidla a osádkou v pracovní kleci;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* pád pracovníka z lávky, plošiny;  
* pád pracovníka při nástupu a výstupu do/z pracovní 
klece;  

2  3  1  6  * vhodné a správné umístění pracovní klece pro nástup a výstup;  
* vstupovat na plošinu/klec a vystupovat z ní jen za jejího klidu a to způsobem předepsaným výrobcem a v místě k tomu 
určeném;  
* udržování zábradlí, popř. plných stěn nebo pletiva a podlahy klece ve funkčním stavu;  
* uvést plošinu do pohybu až po překontrolování bezpečné polohy osob na plošině a po jejich zajištění (dle pokynů 
výrobce);  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* pád předmětu nebo materiálu z výšky (z pracovní 
klece);  

2  2  1  4  * zamezení vstupu osob do ohroženého prostoru pod zdviženou klecí a to ohraničením zábradlím nebo vyloučením 
provozu nebo střežením;  
* zajištění materiálu a předmětů proti vypadnutí z klece a proti případnému posunutí;  
* dodržování zákazu převážet v kleci materiál;  
* instalace ochranné lišty při podlaze;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* přejetí, přiražení pracovníka vozidlem zejména při 
couvání;  

1  3  1  3  * respektování dorozumívacích znamení, postavení závozníka v zorném poli řidiče, vyloučení přítomnosti osob za 
vozidlem při couvání;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* poškození čerpadla;  2  2  1  4  * dodržování zákazu pojíždět s vozidlem, je-li zařazeno čerpadlo;     
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Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Pracovní plošiny, 
závěsné plošiny  

* zasažení pracovníka elektrickým proudem;  1  4  1  4  * neumísťovat plošinu v nebezpečné blízkosti el. vedení;  
* správně osazené kryty, nepoškozená izolace, ochrana před nebezpečným dotykem;  
* provádění opravy a údržby u plošin s el. zařízením za vypnutého stavu popř. dle podmínek provozovatele venkovního 
el. vedení;  
 
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Mobilní pracovní 
plošina  

* pád, převrácení plošiny po ztrátě stability;  1  4  1  4  * stanovit správný postup a způsob stabilizace vozidla (podvozku) pomocí stabilizačních podpěr případně i úpravy terénu 
a zvláštních úprav je-li nutno s plošinou pracovat na dovoleném svahu;  
* ve svahu (do dovoleného sklonu) vozidlo ustanovovat kabinou do svahu, přední kola podložit klíny, použít opěrné desky 
zadních podpěr, sledovat únosnost terénu;  
* vysunuté podpěry neopírat o mříže kanalizačních vpustí, poklopy, okraje výkopů, nezpevněné krajnice a jiná místa, kde 
by mohlo dojít k propadnutí podpěr;  
* dodržování zákazu přetěžovat pracovní klec, případně nosnost pomocných háků při zvedání břemen;  
* udržování plošiny, revizní zkoušky dle návodu k používání;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Mobilní pracovní 
plošina  

* naražení pracovníka pohybem ramen a klece, 
přiražení osoby mezi pracovní klec a rám vozidla;  

2  3  1  6  * vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru při manipulaci s rameny a točnicí;  
* správná manipulace s rameny a klecí (současné ovládání více pohybů vyžaduje cit a zkušenost);  
* používání signalizace pro dorozumívání mezi řidičem vozidla a osádkou v pracovní kleci;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Mobilní pracovní 
plošina  

* pád pracovníka při nástupu a výstupu do/z pracovní 
klece;  

2  3  1  6  * vhodné a správné umístění pracovní klece pro nástup;  
* ke vstupu do klece použít otvor uzavíratelný bezpečnostním řetízkem;  
* při umísťování klece k zemi se nesmí klec opřít o zem ani narazit do rámu vozidla;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Mobilní pracovní 
plošina  

* pád předmětu nebo materiálu z výšky (z pracovní 
klece);  

2  2  1  4  * zamezení vstupu osob do ohroženého prostoru pod zdviženou klecí a to ohraničením zábradlím nebo vyloučením 
provozu nebo střežením;  
* zajištění materiálu a předmětu proti vypadnutí z klece;  
* dodržování zákazu převážet v kleci materiál;  

   

Zdvihací zařízení / 
Pohyblivé pracovní 
plošiny na kolovém 
podvozku  

Mobilní pracovní 
plošina  

* přejetí, přiražení pracovníka vozidlem zejména při 
couvání;  

1  3  1  3  * respektování dorozumívacích znamení;  
* postavení závozníka v zorném poli řidiče;  
* vyloučení přítomnosti osob za vozidlem při couvání;  

   

 Laserové přístroje 
Laserové přístroje  Kanálové laserové 

zaměřovače, 
potrubní lasery  

* nebezpečí pro oči  2  3  1  6  * při práci s přístrojem dbát pokynu výrobce;  
* neotvírat přístroj;  
* lasery zajistit tak, aby dráha svazku byla zakrytována a ukončena absorpčním terčem upraveným tak, aby nemohlo dojít 
k zásahu očí osob ani difusně odraženým zářením;  
* zaškolit pracovníky určené k obsluze laserů a seznámit je s principy činnosti, vlastnostmi laserů, s biologickými vlivy 
laseru na oči a pokožku, s nebezpečím spojeným s činností laserů, s postupem při zasažení pracovníka velkými dávkami 
záření;  
* přístroj zabezpečit proti manipulaci nepovolanými osobami;  
* přístroj uvést do činnosti až po kontrole, zda v prostoru, ve kterém se lasery používají, nejsou osoby, které by mohly být 
při provozu laseru ohroženy;  
* vymezit a označit prostor, kde se laser používá;  
* pracoviště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob;  
* přístroje zabezpečit proti manipulaci nepovolanými osobami a pevně fixovat; aby nemohlo dojít k působení paprsku na 
nezaměřené objekty vlivem otřesů země, zemních prací apod.;  
* laserový přístroj používat v prostředí pro který je konstruován;  
 
Lasery I. třídy jsou bezpečné lasery zahrnující:  
1. Maximálně vyzařovaná energie nepřekračuje limitní hodnotu max. přípustné dávky ozáření (MPE).  
2. Plně zakrytované lasery, kryt nelze otevřít bez použití nástrojů a při otevření dojde k přerušení chodu laseru.  
Lasery II. Třídy jsou přístroje s nízkým výkonem vyzařující viditelné záření (400 - 700 nm). Pro impulsní režim (do 0,25 
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s) platí limit emise I.třídy, pro kontinuální režim je hranice 1 mw.  
(nároky na provoz laseru se zvyšují se stoupající třídou)  

Laserové přístroje  Kanálové laserové 
zaměměřovač, 
potrubní lasery  

* zasažení osoby el. proudem;  1  3  1  3  * kanálové laserové zaměměřovače a potrubní lasery svévolně neotvírat;  
* opravy svěřovat pouze odborné firmě;  

   

 Čerpadla betonu - pumpy 
/ Čerpadla betonu  Čerpadla betonu - 

pumpy 
* zranění očí výronem a vystříknutím betonu, žíravé 
účinky betonu jsou doprovázené mechanickým 
poškozením očí pískem a drobným kamenivem;  

4  3  1  12  * včasné přerušení práce, vyčistění, odstranění závad a příčin ucpání; nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem;  
* použití kameniva předepsané frakce a max. velikosti;  
* použití směsi odpovídající konzistence;  
* správné provedení spojů a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků;  
* větší nároky na čistění, údržbu, mazání, včasná údržba a výměny opotřebovaných částí;  
* pevné uchopení stříkací pistole omítačky;  
* provoz a obsluhu provádět dle návodu k používání;  
* použití OOPP k ochraně zraku (při betonování vždy);  

   

Čerpadla betonu  Čerpadla betonu - 
pumpy  

poranění osob nebo poničení staveb, či jiných zařízení 
vlivem nárazu emane pumpy  

3  3  1  9  pumpu může obsluhovat pouze řádně vybraná zacvičená osoba s příslušnou odbornou kvalifikací a vyhovující zdravotní 
způsobilost;  
mezi strojníkem pumpy a osobou navádfějící pohyb ramene s rukávcem musí být zajištěna dokonale srozumitelná 
komunikace vizuálními signály nebo vysílačkou, nesmí mezi nimi být jazyková bariéra  
před zahájením manipulace s ramenm pumpy musí být provedena kontrola funkčnosti komunikačních zařízení (vysílaček, 
kontrola vizuálního kontaktu mezi vazačem řídícím zdvih a jeřábníkem,..)  

   

Vysvětlivky: 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  

• 0 - 3: Bezvýznamné riziko  
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• 4 - 10: Akceptovatelné riziko  
• 11 - 50: Mírné riziko  
• 51 - 100: Nežádoucí riziko  
• 101 - 125: Nepřijatelné riziko  
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