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Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika Bezpečnostní opatření Poznámka 

P N H R 
   
Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních 

částí objektů na pracovníky;  
2  3  1  6  * průzkum bouraného nebo 

rekonstruovaného objektu, stanovení 

technologického postupu;  

* při bourání a rekonstrukčních 

pracích postupovat podle projektu a 

technologického (pracovního) postupu 
a průběžně zajišťovat stabilitu a 

pevnost narušovaného a zatěžovaného 

zdiva, (resp. jeho části ohrožené 

bouráním), pilířů, stropů a podpěrných 

a nosných konstrukcí, vyloučit 

uvolňování a zeslabení nosných zdí a 

pilířů;  
* rekonstrukce a bourání při kterém 

dochází ke změně konstrukční 

bezpečnosti objektu a při strojním 

bourání práce provádět pod stálým 

dozorem odpovědného pracovníka;  

* před bouráním příček a zdí pod 

vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda 

nemají nosnou funkci;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 

zřízení konstrukce;  
1  4  1  4  * průzkum bouraného nebo 

rekonstruovaného objektu, stanovení 

technologického postupu;  

* při bourání a rekonstrukčních 

pracích postupovat podle projektu a 

technologického (pracovního) postupu 

a průběžně zajišťovat stabilitu a 

pevnost narušovaného a zatěžovaného 
zdiva, (resp. jeho části ohrožené 

bouráním), pilířů, stropů a podpěrných 

a nosných konstrukcí, vyloučit 

uvolňování a zeslabení nosných zdí a 

pilířů;  

* rekonstrukce a bourání při kterém 

dochází ke změně konstrukční 
bezpečnosti objektu a při strojním 

bourání práce provádět pod stálým 

dozorem odpovědného pracovníka;  

* před bouráním příček a zdí pod 

vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda 

nemají nosnou funkci;  

   

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení 

nebo vybourání nosné zdi, pilíře nebo jiné nosné nebo 
podpěrné konstrukce (po ztrátě stability a nosnosti 

nosné konstrukce);  

* rizika spojená se strukturální integritou v případě 

demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolic;  

2  4  1  8  * průzkum bouraného nebo 

rekonstruovaného objektu, stanovení 
technologického postupu;  

* při bourání a rekonstrukčních 

pracích postupovat podle projektu a 

technologického (pracovního) postupu 

a průběžně zajišťovat stabilitu a 

pevnost narušovaného a zatěžovaného 

zdiva, (resp. jeho části ohrožené 
bouráním), pilířů, stropů a podpěrných 

a nosných konstrukcí, vyloučit 

uvolňování a zeslabení nosných zdí a 

pilířů;  

* rekonstrukce a bourání při kterém 

dochází ke změně konstrukční 

bezpečnosti objektu a při strojním 

bourání práce provádět pod stálým 
dozorem odpovědného pracovníka;  

* před bouráním příček a zdí pod 

vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda 

nemají nosnou funkci;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * pád materiálu nebo části konstrukce na osobu;  2  3  1  6  * vymezení prostoru ohroženého 

bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, 

vyloučení provozu apod.);  

* určení a zajištění vstupu, výstupu, 
sestupu a vjezdu do bouraného 

objektu, udržování komunikací;  

* zajistit ohrožený prostor, ve kterém 

   



 

se bourací práce provádí, zejména 

prostor pod místy práce ohrožený 

bouráním;  
* dodržení stanoveného pracovního 

nebo technologického postupu;  

* při ručním bourání svislých 

konstrukcí odstranit konstrukční prvky 

jen tehdy nejsou-li zatíženy;  

* ruční bourání nosných konstrukcí 

provádět vertikálním směrem shora 

dolů;  
* dodržovat správný postup při ručním 

bourání svislých zdí a to odbourávání 

zdiva po menších vrstvách shora dolů;  

* řezání ocelových konstrukcí 

správným způsobem dle pracovního 

nebo technologického postupu tak, aby 

nedošlo k pádu oddělené konstrukce 
nebo prvku na pracovníka;  

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem 

materiálu z výšky (nebezpečné je zejména zranění 

hlavy);  

2  4  1  8  * vyloučení nebo omezení práce nad 

sebou;  

* opatření proti pádu materiálu z 

výšky, ohrazení prostoru pod místy 

práce ve výšce;  

* používání ochranné přilby proti 

zranění hlavy;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou 

a jinými narušenými částmi starých a poškozených 

objektů;  

2  3  1  6  * vyloučit vstup pracovníků na 

neúnosnou podlahu, strop, střechu a 

jinou konstrukci;  

* podle potřeby zřídit a používat 

pomocné pracovní podlahy (dle 

potřeby provést vyztužení a podepření) 

a lešení v kombinaci s prostředky 

osobního zajištění apod. při práci a 
pohybu pracovníků po těchto 

neúnosných konstrukcích a 

pochůzných plochách;  

* materiál z bourané části objektu 

odstraňovat tak, aby nedošlo k 

přetížení podlah nebo stropů 

vybouraným materiálem;  
* průběžně zajišťovat včasný úklid 

vybouraného materiálu;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného 

okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory v 

podlahách při ručním bourání a manipulaci s 

materiálem;  

2  3  1  6  * zajištění volných okrajů bouraného 

objektu ochrannou konstrukcí popř. 

použití osobního zajištění zejména při 

ručním bourání střech, obvodových 

zdí, stropů apod.;  

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi, pořezání sklem a pod.;  

2  2  1  4  * včasné odstraňování vybouraných 
částí s ostrými hranami, používání 

OOOP (pracovní obuv s pevnou 

podrážkou);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Bourací práce * prašnost;  3  2  1  6  * provedení opatření zabraňujícího 

nadměrnému prášení (např. skrápění 

vodní mlhou, vybouraný materiál a suť 

spouštět uzavřeným shozem až do 
místa uložení);  

* používání OOPP (ochranných masek 

- respirátorů);  

 

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Staveniště, 

pracoviště , 

podlahy a 

komunikace - 

pohyb osob  

* pád, naražení různých částí těla po pádu v 

prostorách staveniště;  

* podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních 

komunikacích a podlahách, pracovních schůdcích, 

prozatímních schodištích, rampách, vyrovnávacích 
můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a 

jiných pomocných pracovních podlahách;  

4  3  1  12  * bezpečný stav povrchu podlah uvnitř 

stavěných objektů, zejména vstupů do 

objektů, frekventovaných chodeb a 

vnitřních komunikací;  

* udržování, čištění a úklid podlah, 
pochůzných ploch a komunikací;  

* udržování komunikací a průchodů 

volně průchodných a volných, bez 

překážek a bez zastavování stavebním 

materiálem, provozním zařízením 

apod.;  

* vedení pohyblivých přívodu a el. 

kabelů mimo komunikace;  

   



 

* včasné odstraňování komunikačních 

překážek;  

* používání OOPP (vhodná pracovní 
obuv);  

* zajištění dostatečného el.osvětlení v 

noci, za snížené viditelnosti (v 

suterénních prostorách, sklepech, 

místnostech bez oken a denního 

osvětlení, v kanálech apod.);  
Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Staveniště, 

pracoviště , 
podlahy a 

komunikace - 

pohyb osob  

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o 

různé překážky a vystupující prvky v prostorách 
stavby;  

3  2  1  6  * odstranění komunikačních překážek 

o které lze zakopnout - šroubů, vík a 
zvýšených poklopů nad úroveň 

podlahy, hadic, kabelů (např. ve 

vstupních prostorách, na chodbách 

apod.);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Staveniště, 

pracoviště , 

podlahy a 
komunikace - 

pohyb osob  

* uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 

zasněžených a namrzlých komunikacích a na 

venkovních staveništních prostorách;  

4  3  1  12  * vhodná volba tras, určení a zřízení 

vstupů na stavbu, staveništních 

komunikací a přístupových cest, 
chodníků ;  

* jejich čistění a udržování zejména v 

zimním období a za deštivého počasí;  

* v zimním období odstraňování 

námrazy, sněhu, protiskluzový posyp;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Staveniště, 

pracoviště , 

podlahy a 
komunikace - 

pohyb osob  

* propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky 

obuvi jinými ostrohrannými částmi;  
2  2  1  4  * včasný úklid a odstranění materiálu s 

ostrohrannými částmi (části bednění, 

vybouraný materiál s hřebíky apod.);  
* používání OOPP (pracovní obuv s 

pevnou podrážkou);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Staveniště, 

pracoviště , 

podlahy a 

komunikace - 

pohyb osob  

* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí 

při chůzi po svazích apod.);  
2  3  1  6  * opatření volných okrajů výkopů, 

přechodových lávek, a můstků 

zábradlím příp. nápadnou překážkou;  

* používání OOPP (pracovní obuv s 

protiskluznou úpravou);  

* zvýšená opatrnost a soustředěnost 
zejména v zimě a za deště;  

* zřízení pomocných stupňů pro 

nutnou chůzi po svahu;  

* volba vhodné trasy při chůzi po 

svahu, připustit chůzi jen při dodrž. 

max. přípustného sklonu svahu, 

násypu;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Nebezpečné 

otvory a jámy  
* pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam;  

* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými 

poklopy a přikrytím otvorů;  

* propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi 

umístěnými na pochůzných plochách staveniště;  

2  3  1  6  * zabezpečení nebezpečných 

prohlubní, otvorů apod.(o velikosti 

více než 25 cm) dostatečně únosnými 

poklopy, přikrytím, nápadnou 

překážkou nebo pevným zábradlím;  

* poklopy zajištěné proti 

horizontálnímu posunutí;  

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Vstupy, 
schodište, 

rampy, 

výstupové 

žebříky - 

pohyb osob po 

stavbě  

* pády pracovníků při vstupu do objektu, při 
vystupování (méně při sestupování), ze schodů a 

žebříků;  

* uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách;  

3  3  1  9  * zřízení bezpečných vstupů do 
stavebních objektů o šířce min. 75 cm, 

opatřených oboustranným zábradlím 

při výšce nad 1,5 m na terénem;  

* přednostní zřizování trvalých 

schodišť tak, aby je bylo možno 

požívat již v průběhu provádění 

stavby, případně prozatímních 
dřevěných schodišť, omezení 

používání žebříků k výstupům do pater 

objektu;  

* rovný a nepoškozený povrch podest 

a schodišťových stupňů;  

* udržování volného prostoru 

zajišťujícího bezpečný průchod po 

schodech, rampě;  
* vybavení šikmé rampy 

protiskluzovými 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;  

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Vstupy, 

schodište, 
rampy, 

výstupové 

žebříky - 

pohyb osob po 

stavbě  

* šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně;  

* uklouznutí;  
2  3  1  6  * udržování nekluzkých povrchů, 

správné našlapování, vyloučení 
šikmého našlápnutí zejména při 

snížených adhezních podmínkách za 

mokra, námrazy, vlivem znečistěné 

obuvi;  

* vyloučení nesprávného došlapování 

až na okraj (hranu) schodišťového 

stupně, kde jsou zhoršené třecí 

podmínky;  
* používání protiskluzové, 

nepoškozené obuvi;  

* očistění obuvi před výstupem na 

žebřík;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Výstupy a 

sestupy  
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená 

místa práce;  
2  3  1  6  * k místům práce ve výšce zajistit 

bezpečný přístup (žebříky, schodiště, 

rampy a pod.);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Působení 

povětrnostních 

a přírodních 

vlivů  

* prochladnutí pracovníka v zimním období při práci 

na venkovních nechráněných prostranstvích;  
2  2  1  4  * poskytnutí OOPP proti chladu a dešti 

(vlhkosti);  

* podávání teplých nápojů;  

* přestávky v práci v teplé místnosti;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Působení 

povětrnostních 

a přírodních 
vlivů  

* přehřátí, úpal v letním období;  2  2  1  4  * poskytování chladných nápojů;  

* přestávky v práci;  

* používání OOPP (přikrývky hlavy);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Působení 

povětrnostních 

a přírodních 

vlivů  

* oslnění;  

* zánět spojivek;  
1  2  1  2  * použití slunečních brýlí, zástěn 

apod.;  
   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Břemena a 

předměty - 

pád z výšky  

* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s 

ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z 

materiálu přepravovaného jeřábem a jiným strojem);  
* pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých 

předmětů z výšky;  

* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 

stavby, pomocné stavební konstrukce;  

2  3  1  6  * bezpečné ukládání materiálu na 

podlahách mimo okraj;  

* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 
případně skladovat ve výškách tak, aby 

byly po celou dobu uložení zajištěny 

proti pádu, sklouznutí nebo shození 

větrem;  

* zajišťování volných okrajů 

pomocných podlah, včetně lešení, 

zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti 

pádu materiálu;  

* zřízení záchytných stříšek nad 

vstupem do objektů;  

* vymezení a ohrazení ochranného 

pásma pod místem práce ve výšce, 

vyloučení práce nad sebou a přístupu 

osob pod místa práce ve výškách;  
* na stavbách používat ochranné 

přilby;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou 

hloubkou  

* pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných 

okrajů staveb, konstrukcí apod.;  

* při kontrole svislosti zdí;  

* při zdění z podlah z vnitřku objektu; nemá-li koruna 

vyzdívané zdi výšku alespoň 60 cm;  
* práci a pohybu osob na lešení;  

* při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, 

jeřábem na nezajištěné podlahy;  

* při zhotovování bednění, betonování a odbedňování 

u monolitických stropních konstrukcí, schodišť apod.;  

* při práci a pohybu v blízkosti volných nezajištěných 

otvorů v obvodových zdech (balkónové dveře, 

lodgie), u schodišťových ramen a podest, výtahových 
šachet, otvorů a prostupů v podlahách o velikosti nad 

25 cm (např. pro svislá potrubí, mezery mezi 

konstrukčními prvky podlah)  

* při bourání vnějších obvodových zdí, podlah, střech 

schodišť, balkonů, teras, ochozů, lodgií apod.;  

* při natěračských pracích nejrůznějších konstrukcí a 

zařízení ve výšce;  

3  4  1  12  * vytvoření podmínek k zajištění 

bezpečnosti práce na střechách v rámci 

dodavatelské dokumentace zejména 

vypracováním resp. stanovením 

technologického nebo pracovního 
postupu;  

* vybavení stavby konstrukcemi pro 

práce ve výškách a zvyšování místa 

práce (lešení, žebříky, materiál, 

inventární dílce) a jejich dostatečná 

únosnost, pevnost a stabilita;  

* průběžné zajišťování všech volných 

okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší 
než 1,5 m to jednou z těchto alternativ:  

a) kolektivním zajištěním - 

tj.ochrannými nebo záchytnými 

konstrukcemi) zábradlím se zarážkou 

nebo jiná ekvivalentní alternativa) a to 

zejména volné okraje podlah 

nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 cm, 

   



 

* při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích 

stavby, po konstrukci lešení;  

* při montáži a demontáži lešení, při zřícení lešení, 
převrácení nekotveného a pojízdného lešení; (podle 

potřeby nutno doplnit a upravit dle podmínek 

pracoviště, staveniště, např. v technologických 

postupech)  

otvory v obvodových zdech, 

výtahových šachet, volné okraje 

schodišťových ramen a podest, teras, 
ochozů, balkonů, lodžií apod.) nebo  

b) osobním zajištěním (především u 

krátkodobých prací) nebo  

c) kombinací kolektivního a osobního 

zajištění;  

* zamezení přístupu k místům na 

střechách ,kde se nepracuje a jejichž 

volné okraje nejsou zajištěny proti 
pádu;  

* vypracování technologického 

postupu včetně řešení BOZP při 

provádění náročnějších prací ve 

výškách, v případě nezřizování 

osobního zajištění nutno vytvořit 

podmínky pro použití prostředků 
osobního zajištění, mj. předem určit 

místo úvazu; (není-li technologický 

postup zpracován stanoví místa úvazu 

(kotvení) prostředku osobního zajištění 

odpovědný pracovník);  

* používání ochranných a záchytných 

konstrukcí (např. lešení nebo jiná 

ekvivalentní alternativa), jen pokud 
byla ukončena, vybavena a vystrojena 

(dle příslušné dokumentace) a po 

předání do užívání;  

* zamezení přístupu k místům, kde se 

nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 

zajištěny proti pádu;  

* kontrolu svislosti zdí a podobné 

práce neprovádět přímo z vyzdívané 
zdi (nebezpečí uvolnění cihly a 

nezatuhlého spodního zdiva);  

* zajišťovat pracovníky ve výškách 

tam, kde nelze použít kolektivní 

osobní zajištění prostředky osobního 

zajištění a to např. při odebírání 

břemen dopravovaných el. vrátkem, 
jeřábem na nezajištěné podlahy v 

zastropených patrech, při zhotovování 

bednění a odbedňování, při práci na 

střechách a jiných krátkodobých 

pracích ve výšce;  

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 
volnou 

hloubkou  

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a 

na místa práce ve výškách;  
3  4  1  12  * zajištění bezpečných prostředků pro 

výstupy na zvýšená místa stavby 

(žebříky, schodiště, rampy);  
* vyžadovat používání žebříků k 

výstupu a sestupu i na podlahy 

kozových lešení);  

* dodržování zákazu seskakování z 

lešení a slézání po konstrukcích;  

   

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Práce a pohyb 

pracovníků ve 
výškách a nad 

volnou 

hloubkou  

* pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou 

určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na zvýšená 
pracoviště;  

4  3  1  12  * vybavení stavby vhodnými 

prostředky a zařízeními pro zvyšování 
místa práce;  

* zákaz používání vratkých a 

nevhodných předmětů pro práci i ke 

zvyšování místa práce (bedny, obaly, 

palety, sudy, vědra apod.);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 
volnou 

hloubkou  

* propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachtami, 

mezerami a prostupy v podlahách o šířce nad 25 cm);  
3  3  1  9  * nebezpečné otvory v podlahách 

zajišťovat zábradlím nebo dostatečně 

únosnými poklopy; mezera mezi 
vnitřním okrajem podlah lešení a 

přilehlým objektem nesmí být větší 

než 25 cm;  

* otvory zakrývat současně s postupem 

prací ve výšce;  

* poklopy zajišťovat svlaky nebo 

jinými ochrannými prvky proti 

vodorovnému posunutí;  
* poklopy dostatečně únosné s 

   



 

ohledem na předpokládané zatížení;  
Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Práce a pohyb 

pracovníků ve 
výškách a nad 

volnou 

hloubkou  

* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, 

zborcení konstrukcí, zejména dřevěných následkem 
jejich vadného stavu, přetížení apod.;  

* propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků 

pomocných prozatímních podlah a lešení, fošen a 

podpěrných nosných hranolů apod.;  

* zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků 

lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to vlivem 

použití nekvalitního řeziva, zejména nadměrných vad, 

když jejich rozsah (nejčastěji rozměry viditelných 
suků, jejich umístění a stav) přesahuje přípustnou 

toleranci a má vliv na mechanickou vlastnost dřeva a 

na snížení pevnosti dřevěného prvku při namáhání na 

ohyb apod.;  

* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí 

při posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní 

podlahy, podlahového dílce, poklopů apod.;  

2  4  1  8  * výběr vhodného a kvalitního 

materiálu pro nosné prvky pomocných 
podlah, vyloučení použití nadměrně 

sukovitého, nahnilého a jinak vadného 

dřeva (hranoly, fošny);  

* všechny nosné dřevěné součásti 

pomocných i trvalých konstrukcí nutno 

před osazením a zabudováním odborně 

prohlédnout;  

* spolehlivé zajištění jednotlivých 
prvků podlah a jiných prozatímních 

pomocných konstrukcí proti 

nežádoucímu pohybu (svlakování, 

připevnění apod.) a správné a souvislé 

osazení podlahových dílců a 

jednotlivých prvků podlah lešení na 

sraz;  
* nepřetěžování podlah ani jiných 

konstrukcí materiálem, soustředěním 

více osob apod. (hmotnost materiálu, 

zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu 

osob nesmí přesahovat povolené 

normové nahodilé zatížení 

konstrukce);  

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Práce a pohyb 
pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou 

hloubkou  

* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z 

materiálu přepravovaného jeřábem);  

* pád úmyslně shazované stavební suti nebo 

jednotlivých předmětů z výšky;  

* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 

lešení, z podlahy stavěného objektu;  

2  3  1  6  * bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj;  

* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 

případně skladovat ve výškách, aby 

byly po celou dobu uložení zajištěny 

proti pádu, sklouznutí nebo shození 

větrem během práce i po jejím 

ukončení;  

* dodržovat zákaz zavěšování nářadí 
na části oděvu, pokud k tomu není 

upraven nebo pokud pracovník 

nepoužije vhodné výstroje (pás s 

upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra 

aj.);  

* zajišťování volných okrajů podlah, 

včetně lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. 

proti pádu materiálu a předmětů z 

volných okrajů;  

* zřízení záchytných stříšek nad 

vstupem do objektů;  

* vymezení a ohrazení ochranného 

pásma pod místem práce ve výšce, 

vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách;  

* ochrana prostorů pod místy práce na 

střeše proti ohrožení padajícími 

předměty a to:  

a) vymezením a ohrazením 

ohroženého prostoru (zábradlím min. 

výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou 

stabilitou)  

b) vyloučení přístupu osob pod místa 

práce na střeše, popř.;  

c) střežením ohroženého prostoru;  

Ochranné pásmo, vymezující 

ohrazením ohrožený prostor musí mít 

šířku od okraje pracoviště nebo 
pracovní podlahy nejméně 1,5 m při 

práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 

2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 

m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 

20 m do 30 m včetně 1/10 výšky 

objektu při práci ve výšce nad 30 m;  

* pro svislou dopravu vybourané suti 

zřídit uzavřené shozy;  

   

Demolice Prostředky * nezachycený pád při použití prostředků osobního 2  4  1  8  * správné použití prostředků osobního    



 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

osobního 

zajištění při 

provádění 
prací ve 

výškách  

zajištění (POZ);  zajištění (POZ), aplikace jen 

povolených kombinací POZ; kontroly 

a zkoušky POZ, dodržování návodu k 
použití;  

* správná volba vhodného a 

spolehlivého místo upevnění 

(ukotvení), základním kritériem pro 

výběr kotvících bodů je druh techniky, 

způsob provádění prací ve výšce, 

možnosti dané pracovištěm);  

* místo upevnění (ukotvení) POZ 
(kotvící bod, dočasné nebo trvalé 

kotvícího zařízení včetně přičleněných 

upevňování POZ) musí odolat ve 

směru pádu minimální statické síle 15 

kN, aby při zachycení kinetické 

energie vzniklé případným volným 

pádem pracovníka zajišťovaného POZ 
nedošlo k jeho následnému pádu, např. 

v případě vytržení, zlomení, uvolnění, 

vysmeknutí kotvícího 

zařízení,prasknutí dřevěného prvku, 

zlomení ocel. tyče apod.;  

* způsob a konstrukční provedení 

kotvícího zařízení odborně prověřit; v 

aplikacích, kdy není možnost ověření 
únosnosti kotvení a kotvícího bodu 

výpočtem, např. kde mechanické 

vlastnosti materiálů (konstrukční 

provedení oken, radiátorů, dveřních 

zárubní, zdiva, způsob upevnění a 

spojení konstrukčních prvků a zařízení 

v na objektech apod.) ověřit 

realizovatelnost kotvení a použití POZ 
nejsou známy a nelze statikem;  

* pracovník musí být zabezpečen 

zajištěn proti pádu prostředky 

osobního zajištění (POZ) stále a to i 

při přesunu na jiné místo upevnění 

(ukotvení) POZ např. pomocí vodícího 

lanka a kroužku, jištěním druhým 
pracovníkem, plošným jištěním, popř. 

kombinací různých způsobů;  

* při návrhu vhodných druhů 

prostředků osobního zajištění (POZ) 

jejich vzájemné kombinace vycházet z 

příslušných návodů k obsluze;  
Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Prostředky 

osobního 
zajištění při 

provádění 

prací ve 

výškách  

* náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení 

pádu při použití prostředku osobního zajištění;  
2  2  1  4  * odstranění překážek v předpokládané 

dráze pádu;  
* seřízení délky lana zachycovače s 

tlumičem pádu;  

* použití pohyblivého zachycovače s 

nejkratší délkou zachycení pádu;  

* vyloučení "kyvadlového efektu" tj. 

prostředek osobního zajištění (POZ) 

kotvit pokud možno nad pracovním 
místem pracovníka;  

* použití dvou zachycovačů pádu 

umístěných na dvou kotvících bodech;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Prostředky 

osobního 

zajištění při 

provádění 

prací ve 
výškách  

* náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního 

pásu (polohovacího prostředku) - poškození krční 

páteře, odražení vnitřních orgánů;  

2  3  1  6  * použití prostředků osobního zajištění 

(POZ) tak, aby nenastal volný pád 

delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení 

délky úchytného lana);  

* komplikace při vyproštění, vytažení 
pracovníka visícího na prostředku 

osobního zajištění;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Prostředky 

osobního 

zajištění při 

provádění 

prací ve 

výškách  

* zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 

(poškození krční páteře, obličeje, odražení vnitřních 

orgánů);  

2  3  1  6  * správné použití prostředků osobního 

zajištění (POZ), např. upevnění POZ 

do zádového kotvícího kroužku;  

* použití prostředku osobního zajištění 

(postroje) bez tlumiče pádové energie 

tak, aby nenastal volný pád delší než 
1,5 m;  

* správné použití prostředku osobního 

zajištění (postroje) s tlumičem pádové 

   



 

energie;  

* komplikace při vyproštění, vytažení 

pracovníka visícího na prostředku 
osobního zajištění;  

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

nakladače 

kolové 

lopatové čelní 

a otočné  

* převrácení, ztráta/porušení stability nakladače;  

* sjetí nakladače mimo komunikaci;  

* náraz nakladače na překážku;  

2  4  1  8  * při jízdě s naloženým materiálem mít 

pracovní zařízení v takové poloze, 

příp. mít jej zajištěno tak, aby nedošlo 

k nebezpečné ztrátě stability stroje a 

omezení viditelnosti v kabině;  

* při pojíždění nakladače s naplněnou 

lopatou udržovat lopatu nízko nad 
terénem (cca 40 cm), ale dostatečně 

vysoko, aby nenarážela na nerovnosti 

nebo překážky na pojezdové rovině;  

* při jízdě ze svahu nebo do svahu 

pracovní zařízení rýpadel dát do 

takové polohy, aby klopný moment 

byl co nejmenší, lopatu udržovat co 
nejníže nad zemí;  

* provozování nakladače na rovném 

terénu; dodržení dovolených sklonů 

pojezdové a pracovní roviny v 

podélném i příčném směru při pohybu 

a pracovní činnosti na sklonitém 

terénu dle návodu (max. podélný sklon 

kolových nakladačů je zpravidla 15 - 
30%);  

* správný způsob řízení a technika 

jízdy, přizpůsobení rychlosti pojezdu 

okolnostem a podmínkám na 

pracovišti (např. začne-li se nakladač 

naklánět z důvodu přetížení lopaty - k 

zajištění stability ihned snížit zátěž);  

* zajištění volných průjezdů;  
* při jízdě ze svahu mít zařazenou 

příslušnou nižší rychlost, dodržování 

zákazu jízdy bez zařazené rychlosti;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

nakladače 

kolové 

lopatové čelní 

a otočné  

* zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby pracovním 

zařízením, lopatou, drapákem nebo výložníkem;  

* přitlačení, naražení osoby k pevné konstrukci (k 

překážce, ke zdi, k vozidlu, k vagónu, apod.);  
* zasažení osoby padajícím materiálem (kameny, 

zeminou apod.);  

2  3  1  6  * vyloučení přítomnosti osob v 

nebezpečném dosahu stroje; ve 

vnitřním prostoru vagónu;  

* dodržovat zákaz přihrnovat zeminu 
nebo jiný materiál ručně do lopaty za 

chodu nakladače;  

* případě, kdy obsluha nakladače 

nevidí na pracovní činnost (je mimo 

zorné pole obsluhy, např. při těžení 

jam, při vykládce vagónů drapákovým 

zařízením apod.) zajistit 

zprostředkované informace - 
signalizaci smluvenými znameními 

poučenou osobou;  

* používání zvukového znamení pro 

upozornění osob aby se vzdálily z 

nebezpečného prostoru stroje;  

* vyloučení přítomnosti osob v dráze 

pohybujícího se nakladače, zejména 
při couvání; použití zvukové 

signalizace;  

* nabraný materiál nemá přesahovat 

obrys lopaty;  

* soustředěnost řidiče, dobrý výhled z 

kabiny;  

   

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

nakladače 

kolové 
lopatové čelní 

a otočné  

* náraz nakládaného materiálu, kamene, větších 

pevných částí a pod. na kabinu nakládaného vozidla s 
možností ohrožení osob;  

2  2  1  4  * při nakládání materiálu na dopravní 

prostředky manipulovat s pracovním 
zařízením nakladače pouze nad ložnou 

plochou tak, aby do dopravního 

prostředku nenaráželo;  

* nákladní vozidla přistavovat k 

nakladači tak, aby obsluha stroje 

otáčela pracovním zařízením nad 

ložnou plochou nikoliv nad kabinou 

vozidla;  
* je-li nutné při nakládání manipulovat 

s pracovním zařízením stroje nad 

kabinou řidiče dopravního prostředku, 

   



 

nesmí se v ní zdržovat řidič ani jiné 

osoby;  
Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

nakladače 
kolové 

lopatové čelní 

a otočné  

* přejetí, sražení, osob nakladačem;  
* naražení osoby nakladačem na pevnou překážku;  

* přejetí koly, přitlačení, přimáčknutí osoby 

konstrukcí nakladače;  

2  3  1  6  * při provozu nakladače vyloučit 
přítomnost osob v nebezpečném 

pracovním a jízdním prostoru stroje;  

* používat zvukové znamení pro 

upozornění osob, aby se vzdálili z 

nebezpečného prostoru stroje;  

* zajištění dobrého výhledu z kabiny;  

* startovat a ovládat nakladač jen z 

místa určeného pro obsluhu;  
* při opuštění kabiny vypnout motor a 

zajistit nakladač proti nežádoucímu 

pohybu způsobem dle návodu k 

používání (brzdou, klíny, zařazením 

rychlosti nebo jejich kombinací);  

   

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

nakladače 

kolové 
lopatové čelní 

a otočné  

* pád, uklouznutí obsluhy při nastupování, 

vystupování do kabiny a při pohybu pracovníka po 
znečistěném povrchu nakladače;  

3  2  1  6  * používání bezpečných ploch a 

zařízení k výstupu a pohybu na 
nakladači;  

* vstupovat do kabiny nakladače v 

přepravní nebo pracovní poloze stroje 

po stupadlech apod.;  

* udržování čistých výstupových a 

nášlapných míst zejména za 

zhoršených klimatických podmínek 

(déšť, bláto, mlha);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Demontáž 

střechy.  
* pád pracovníka při pohybu na střeše k místu 

vlastního výkonu práce;  
2  3  1  6  * zajištění bezpečného přístupu na 

střechu pomocí komunikačních 

prostředků (pracovních podlah, lávek, 

plošin, schodů, žebříků apod.);  

* zajištěni proti propadnutí se provádí 

na všech střešních pláštích, kde je 

půdorysná vzdálenost mezi latěmi 

nebo jinými nosnými prvky střešní 
konstrukce větší než 0,25 m a kde není 

zaručeno, že jednotlivé střešní prvky 

jsou bezpečné proti prolomení 

zatížením osobami včetně nářadí, 

pracovních pomůcek a materiálu, 

případně není toto zatížení vhodně 

rozloženo pomocnou konstrukcí 
(pracovní nebo přístupová podlaha 

apod.);  

* ochranu proti pádu ze střechy nejen 

po obvodu, ale i do světlíků, 

technologických a jiných otvorů, 

zaměstnavatel zajistí použitím 

ochranné, případně záchytné 

konstrukce nebo použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků 

proti pádu;  

* zajištění proti sklouznutí 

zaměstnavatel zajistí použitím žebříků 

upevněných v místě práce a 

potřebných komunikací, případně 

použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních 

prostředků proti pádu;  

* u střech se sklonem nad 45 stupňů 

od vodorovné roviny je nutno použít 

vedle žebříků ještě osobní ochranné 

pracovní prostředky proti pádu;  

   

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Demontáž 

střechy  
* pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných 

okrajů střech apod. konstrukcí a to zejména při:  
- kladení střešní krytiny, osazování jednotlivých 

klempířských prvků;  

- provádění rekonstrukcí střešních plášťů, celkové i 

částečné výměny krytiny;  

- provádění oprav,údržby a jiných prací na střechách;  

- zhotovování bednění obedňování pod střešní 

krytinu;  

~ práci a pohybu v blízkosti volných , nezajištěných 
okrajů na střechách;  

~ natěračských pracích konstrukcí zařízení na 

střechách;  

Pozn. v praxi lze uplatnit tyto druhy ochranných  

3  4  1  12  * vytvoření podmínek k zajištění 

bezpečnosti práce na střechách v rámci 
dodavatelské dokumentace zejména 

vypracováním resp. stanovením 

technologického nebo pracovního 

postupu;  

* průběžné zajišťování pracovníků 

proti pádu z volných okrajů střech to 

jednou z těchto alternativ:  

a) kolektivním zajištěním 
(tj.ochrannými nebo záchytnými 

konstrukcemi); ochrana proti pádu se 

nevyžaduje u plochých (rovných) 

střech se sklonem do 100 od 

   



 

a záchytných konstrukcí k ochraně pracovníků proti 

pádu ze střechy:  

a) lehké řadové dílcové nebo trubkové lešení 
(postavené na terénu od paty budovy na její vnější 

straně až po okap, kde je zřízena pracovní podlaha);  

b) vysunuté ochranné lešení s pracovní podlahou  

ba) s podepřením na vodorovných nosnících 

(vysunutých trámcích);  

bb) s podepřením na zalomeném nosníku;,  

bc) na vodorovných ocel. nosnících I 80 nebo I 100 se 

zaklínováním ke kotvícím třmenům;  
bd) konzolové dílcové vysunuté lešení na konzolách s 

uchycením na konzolové háky;  

be) se závěsným upevňovacím třmenem na krokvi s 

bezpečnostním hákem a zajišťovacím lanem 

upevněným jednak ke konzole a jednak k pevné 

konstrukci krovu;  

c) dílcové ochranné zábradlí zřizované na volných 
okrajích střechy, upevněné speciálními příchytkami 

na dřevěných trámcích položených na střešní krytině 

nebo na kovových nosnících připevněných ke střešní 

konstrukci;  

d) dílcové systémy ochranného střešního zábradlí se 

speciálním příslušenstvím s opěrnými, střešními a 

komínovými žebříky a svěrnými hřebenovými 

nůžkami, tzv."rychlolešení";  
e) ochranné zábradlí tvořené sloupky drženými háky, 

pražcovými vrtulemi, speciálními příchytkami, 

upínacími deskami k pevným částem střešní 

konstrukce nebo jiným způsobem ukotvenými 

sloupky;  

vodorovné roviny pokud je místo 

práce (nebo komunikace) vymezeno 

zábranou, např. jednotyčovým 
zábradlím, lanem apod., umístěnou 

nejméně 1,5 m od hrany pádu; u těchto 

střech nevyžaduje ochrana proti pádu, 

pokud je na okrajích střešního pláště 

zeď (např. atika) o výšce min. 0,6 m;  

b) osobním zajištěním (především u 

krátkodobých prací),  

c) kombinací kolektivního a osobního 
zajištění;  

* zaměstnavatel zajistí, aby zvolené 

osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, 

předpokládaným rizikům a 

povětrnostní situaci, umožňovaly 

bezpečný pohyb a aby byly pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny v souladu s 

požadavky průvodní dokumentace; 

přitom smí být použity pouze osobní 

ochranné pracovní prostředky, které 

splňují požadavky stanovené 

zvláštními právními předpisy;  

* zamezení přístupu k místům na 

střechách kde se nepracuje a jejichž 
volné okraje nejsou zajištěny proti 

pádu;  

* vypracování technologického 

postupu včetně řešení BOZP při 

provádění náročnějších prací ve 

výškách, v případě nezřizování 

osobního zajištění nutno vytvořit 

podmínky pro použití POZ, mj. 
předem určit místo úvazu; (není-li 

technologický postup zpracován 

stanoví místa úvazu (kotvení) POZ 

odpovědný pracovník);  

* používání ochranných a záchytných 

konstrukcí (např. lešení nebo jiná 

ekvivalentní alternativa), jen pokud 
byla ukončena, vybavena a vystrojena 

(dle přísl. dokumentace) a po předání 

do užívání;  

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Demontáž 

střechy 
* nezachycený pád při použití prostředků osobního 

zajištění (POZ);  
2  4  1  8  * správné použití POZ, používání 

povolených kombinací prostředku 

osobního zajištění; kontroly a zkoušky 

prostředku osobního zajištění, 

dodržování návodu k použití;  
* správná volba vhodného a 

spolehlivého místo upevnění 

(ukotvení) POZ, aby při zachycení 

kinetické energie vzniklé případným 

volným pádem pracovníka 

zajišťovaného prostředku osobního 

zajištění nedošlo k jeho následnému 
volnému pádu, např. v případě 

vytržení, zlomení, uvolnění, 

vysmeknutí kotvícího zařízení 

(střešního háku, prasklého dřevěného 

prvku, zlomené ocel. tyče apod.);  

* odborné ověření kotvícího bodu, 

např. statikem, zejména v případech 

kdy mechanické vlastnosti materiálu, 
způsob upevnění a spojení 

konstrukčních prvků a zařízení na 

střechách nejsou známy, resp. nelze je 

spolehlivě vizuálně ověřit;  

* zajištění pracovníka při přesunu na 

jiné místo upevnění (ukotvení) 

osobním zajištěním např. pomocí 

vodícího lanka a kroužku, jištěním 
druhým pracovníkem, plošným 

jištěním, popř. kombinací různých 

způsobů. Při návrhu vhodných druhů 

   



 

prostředku osobního zajištění a jejich 

vzájemné kombinace je nutno 

vycházet z příslušných návodů k 
používání;  

 

* zaměstnavatel zajistí, aby zvolené 

OOPP odpovídaly povaze prováděné 

práce, předpokládaným rizikům a 

povětrnostní situaci, umožňovaly 

bezpečný pohyb a aby byly pravidelně 

prohlíženy a zkoušeny v souladu s 
požadavky průvodní dokumentace; 

přitom smí být použity pouze osobní 

ochranné pracovní prostředky, které 

splňují požadavky stanovené 

zvláštními právními předpisy;  

* podle účelu a způsobu použití se 

rozlišují  
a) OOPP pro pracovní polohování a 

prevenci proti pádům z výšky 

(pracovní polohovací systémy),  

b) OOPP proti pádům z výšky 

(systémy zachycení pádu);  

* osobní ochranné pracovní prostředky 

se používají samostatně nebo v 

kombinaci prvků a součástí systémů a 
v souladu s návody k používání 

dodanými výrobcem tak, že je  

a) zaměstnanci zamezen přístup do 

prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu 

(1,5 m od volného okraje),  

b) zaměstnanec udržován v pracovní 

poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabráněno, nebo  
c) pád bezpečné zachycen a 

zachyceného zaměstnance lze 

neprodleně a bezpečně vyprostit, 

popřípadě dopravit do bezpečného 

místa; k zachycení pádu musí dojít v 

dostatečné výšce nad překážkou 

(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), 
aby se vyloučilo zranění zaměstnance;  

* zaměstnanec se musí před použitím 

OOPP přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a 

nezávadném stavu;  

* vhodný OOPP proti pádu, popřípadě 

pracovní polohovací systém, včetně 

kotevních míst, musí být určen v 
technologickém postupu. Pokud se 

jedná o práce, které zpracování 

technologického postupu nevyžadují, 

určí vhodný způsob zajištění proti 

pádu, respektive pracovního 

polohování, včetně míst kotvení, 

odborně způsobilý zaměstnanec 
pověřený zaměstnavatelem. Místo 

kotvení osobního ochranného 

pracovního prostředku proti pádu musí 

být ve směru pádu dostatečně odolné;  

* přístupy v závěsu na laně a pracovní 

polohovací systémy lze používat jen v 

případech, kdy z posouzení rizik 

vyplývá, že práce může být při použití 
těchto prostředků vykonána bezpečně 

a že použití jiných prostředků není 

opodstatněné. S ohledem na 

související rizika, čas potřebný pro 

provedení práce a plnění 

ergonomických požadavků musí být 

přednostně používána sedačka s 

vhodnými doplňky;  
* použití závěsu na laně s prostředky 

pro pracovní polohování je dále 

možné, jen pokud  

a) systém je tvořen nejméně dvěma 

nezávislými lany, přičemž jedno slouží 



 

jako nosný prostředek pro výstup, 

sestup a zavěšení v požadované poloze 

(pracovní lano) a druhé jako záložní 
(zajišťovací lano);  

b) zaměstnanec používá zachycovací 

postroj, který je prostřednictvím 

pohyblivého zachycovače pádu, jenž 

sleduje pohyb zaměstnance, připojen k 

zajišťovacímu lanu;  

c) k pohybu po pracovním laně se 

používají výhradně k tomu určené 
prostředky pro výstup a sestup (např. 

slaňovací prostředky) a připojení k 

pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 

systém k zabránění pádu zaměstnance, 

který' ztratil kontrolu nad svými 

pohyby;  

d) nářadí a další vybavení užívané při 
práci je přichyceno k postroji nebo k 

sedačce, popřípadě jinak zajištěno 

proti pádu;  

e) práce je prováděna podle 

zpracovaného technologického 

postupu a pod dozorem tak, aby 

zaměstnanec konající práci mohl být v 

případě nouze neprodleně vyproštěn;  
* za výjimečných okolností, kdy s 

ohledem na posouzení rizik by použití 

druhého lana mohlo způsobit, že 

provádění práce by bylo 

nebezpečnější, lze připustit použití 

jediného lana, pokud byla učiněna 

náležitá opatření k zajištění 

bezpečnosti a součásti systému jsou 
výrobcem k takovému způsobu použití 

určeny a vyhovují parametrům jejich 

stanovené životností;  

* zaměstnavatel zajistí, aby 

zaměstnanec provádějící práce při 

použití osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu byl 
pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy 

při mimořádných událostech.  

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Demontáž 

střechy 
* náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení 

pádu při použití prostředku osobního zajištění  
2  2  1  4  * odstranění překážek v předpokládané 

dráze pádu;  

* seřízení délky lana zachycovače s 

tlumičem pádu;  

* použití pohyblivého zachycovače s 
nejkratší délkou zachycení pádu;  

* vyloučení "kyvadlového efektu" tj. 

prostředek osobního zajištění kotvit 

nad pracovním místem pracovníka;  

* použití dvou zachycovačů pádu 

umístěných na dvou kotvících bodech;  

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Demontáž 
střechy  

* náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního 
pásu (polohovacího prostředku) - poškození krční 

páteře, odražení vnitřních orgánů;  

2  3  1  6  * použití prostředku osobního zajištění 
tak, aby nenastal volný pád delší než 

0,6 m (dva úvazky, seřízení délky 

úchytného lana);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Demontáž 

střechy 
* zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 

(poškození krční páteře, obličeje, odražení vnitřních 

orgánů);  

* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka 

visícího na prostředku osobního zajištění;  

2  3  1  6  * správné použití prostředku osobního 

zajištění, upevnění prostředku 

osobního zajištění do zádového 

kotvícího kroužku;  

* použití prostředku osobního zajištění 
(postroje) bez tlumiče pádové energie 

tak, aby nenastal volný pád delší než 

1,5 m;  

* správné použití prostředku osobního 

zajištění (postroje) s tlumičem pádové 

energie;  

* správná volba kotvícího bodu;  

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Demontáž 
střechy 

* propadnutí pracovníka neúnosnou krytinou resp. 
střešní konstrukcí s následným pádem na podlahu;  

* prolomení vlnité eternitové střešní desky;  

3  4  1  12  * zajištění proti propadnutí provádět 
na všech střešních pláštích, kde je 

půdorysná vzdálenost mezi latěmi 

   



 

Chrudim  nebo jinými nosními prvky střešní 

konstrukce větší než 0,25 m a není 

zaručeno, že jednotlivé střešní prvky 
jsou bezpečné proti prolomení 

zatížením pracovníky;  

* zatížení (pracovníky a materiálem) 

na neúnosný střešní plášť vhodně 

rozložit např. pomocnou konstrukcí 

(pracovní nebo komunikační podlahou, 

položením a uchycením 

pokrývačského žebříku apod.) v 
kombinaci s osobním zajištěním, pro 

případ šlápnutí mimo pomocnou 

konstrukci na neúnosnou plochu, nebo 

s pojízdným nebo prostorovým 

dílcovým nebo trubkovým záchytným 

lešením, umístěným pod střechou a to 

pod místem práce;  
 

* způsob zajištění a rozměry 

technických konstrukcí musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, 

předpokládanému namáhání a musí 

umožňovat bezpečný průchod;  

* výběr vhodných přístupů na 

pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce 

místa práce a době jejího trvání  

* zvolené řešení musí umožňovat 

evakuaci v případě hrozícího 

nebezpečí;  

* pohyb na pracovních podlahách a 

dalších plochách ve výšce a přístupy k 

nim nesmí vytvářet žádná další rizika 
pádu;  

* v závislosti na způsobu zajištění a 

typu konstrukce musí být přijata 

odpovídající opatření ke snížení rizik 

spojených s jejím používáním;  

* volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti 
pádu vhodně uspořádané, dostatečně 

vysoké a pevné k zabránění nebo 

zachycení pádu z výšky;  

* při použití záchytných konstrukcí je 

nutno dbát na zamezení úrazů 

zaměstnanců při jejich zachycení;  

* konstrukce ochrany proti pádu může 

být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových 

přístupů;  

* požadavky na uspořádání, montáž, 

demontáž, zajištění stability a 

únosnosti, na používání a kontrolu 

konstrukce jsou obsaženy v průvodní, 

popřípadě provozní dokumentaci;  
* zábradlí se skládá alespoň z horní 

tyče (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimálně 

0,15 m;  

* je-li výška podlahy nad okolní 

úrovní větší než 2 m, musí být prostor 

mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u 

podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních 

tyčí, případně jiné vhodné výplně, s 

ohledem na místní a provozní 

podmínky;  

* za dostatečnou se považuje výška 

horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 

podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 

předpisy jinak;  
* jestliže provedení určité pracovní 

operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí 

být po dobu provádění této operace 

přijata účinná náhradní bezpečnostní 



 

opatření;  

* práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena  

* bezprostředně po dočasném 

přerušení nebo ukončení příslušné 

pracovní operace se odstraněná 

konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí;  

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Demontáž 

střechy  
* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, 

zborcení střešních konstrukcí a prvků , zejména 
dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení 

apod.;  

2  4  1  8  * výběr vhodného a kvalitního 

materiálu pro nosné prvky pomocných 
podlah, vyloučení použití nadměrně 

sukovitého, nahnilého a jinak vadného 

dřeva (hranoly, fošny);  

* spolehlivé zajištění jednotlivých 

prvků podlah a jiných prozatímních 

pomocných konstrukcí proti 

nežádoucímu pohybu (svlakování, 
připevnění apod.) a správné osazení 

podlah. dílců a jednotl. prvků 

pomocných podlah pro práci na lešení 

podlah;  

* nepřetěžování podlah ani jiných 

konstrukcí materiálem, soustředěním 

více osob apod. (hmotnost materiálu, 

zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu 
osob nesmí přesahovat povolené 

normové nahodilé zatížení 

konstrukce);  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   



 

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

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.;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  
Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Provoz 

věžového 

jeřábu  

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

reverzací pohybu;  
   

Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice Provoz * nevhodný výběr kompetentních pracovníků 3  3  1  9  * výběr, zácvik, zajištění odborné    



 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

věžového 

jeřábu  
pověřených k ovládání jeřábů (vazačů, signalistů, 

pracovníků údržby apod.), provádění nebezpečných a 

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

kvalifikace pracovníků k jednotlivým 

činnostem při provozu jeřábů a jejich 

zdravotní způsobilost;  
* zpracování systému bezpečné práce 

jeřábů;  

* dozor pověřeného pracovníka;  
Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

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;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Elektrická 

vrtací, sbíjecí, 

bourací 

kladiva  

* zranění odletujícími částmi opracovávaných 

materiálů;  
2  2  1  4  * při pracovních úkonech, kdy hrozí 

nebezpečí ohrožení zraku 

(odmrštěnými částicemi zdiva, betonu, 

kamene, betonu) používat brýle nebo 

obličejové štíty;  

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Elektrická 
vrtací, sbíjecí, 

bourací 

kladiva  

* zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů;  3  2  1  6  * vypínač nářadí udržovat v naprostém 
pořádku tak, aby vypnul okamžitě po 

sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka;  

* soustředěnost při práci, puštění 

kladiva z rukou při jeho protáčení, 

zaseknutí;  

* před uvedením kladiva do provozu 

zkontrolovat funkci kluzné spojky (je-

li instalována);  
* používat přídavnou rukojeť (pozor 

na reakční moment kladiva při 

zablokování vrtáku);  

* používat kladiva jen pro práce a 

účely pro které jsou určeny;  

* s nářadím pracovat s citem a 

nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou 

silou;  
* opravu el. kladiva provádět jen po 

odpojení od sítě;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Elektrická 

vrtací, sbíjecí, 

bourací 

kladiva  

* vyklouznutí kladiva a zranění obsluhy, zejména 

rukou a přední části těla, vypadnutí nástroje;  

* zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě 

pádu nářadí z výšky;  

3  2  1  6  * používat kladiva 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);  

* kladivo držet oběma rukama;  

* bourací nástroj (špice, sekáč apod.) 

spolehlivě upevnit a zajistit proti 

uvolnění;  

* udržovat kladivo v řádném stavu;  
* používat kladiva s řádně upevněným 

držadlem;  

* omezení práce s nářadím na 

žebřících;  

* upevnění nářadí, zajištění nářadí 

proti pádu;  

 

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Elektrická 
vrtací, sbíjecí, 

bourací 

kladiva  

* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů nebo 
rukavic na rotující vrták u vrtacích kladiv s rotující 

upínací součástí;  

2  2  1  4  * vhodné ustrojení pracovníka bez 
volně vlajících částí, (nebezpečné je 

držet vrtací kladivo v rukavicích);  

* provádění seřizování, čistění, mazání 

a oprav nářadí jen je-li kladivo v klidu;  

* dodržování zákazu přenášení kladiva 

zapojeného do sítě s prstem na spínači;  

* dodržování zákazu zastavovat 

rotující vrták rukou;  

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Elektrická 

vrtací, sbíjecí, 

bourací 

kladiva  

* zasažení pracovníka, popř. jiné osoby nacházející se 

v blízkosti pracoviště s nářadím, uvolněným 

nástrojem, jeho částmi při destrukci (zlomení, 

roztržení a podobném poškození nástroje);  

2  3  1  6  * správné osazení a upevnění nástroje;  

* použití vhodného nástroje;  

* používání nářadí v souladu s účelem 

použití dle návodu, nepřetěžování 

nářadí;  

* vyloučení přítomnosti jiných osob v 

ohroženém prostoru (zranění 

   



 

vylámanými kusy zdiva apod.);  
Demolice 

objektu 
sladovny - 

Chrudim  

Elektrická 

vrtací, sbíjecí, 
bourací 

kladiva  

* 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 
kladivem, omezení práce na žebřících;  

* namísto žebříku používat 

bezpečnějších a stabilnějších zařízení 

(plošin, schůdků s plošinou, lešení 

apod.);  

* vyloučení práce na vratkých a 

nestabilních konstrukcích;  

   

Demolice 
objektu 

sladovny - 

Chrudim  

Elektrická 
vrtací, sbíjecí, 

bourací 

kladiva  

* pořezání obsluhy rotujícím vrtákem při nežádoucím 
styku ruky s nástrojem např. při nežádoucím uvedení 

kladiva do chodu;  

2  2  1  4  * nepřenášet nářadí s prstem na spínači 
při připojení k síti;  

* udržovat suché a čisté rukojeti 

uchopovací části 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;  

* seřizování, čistění, mazání a opravy 

kladiv provádět jen je-li nářadí v klidu;  

* před připojením nářadí do sítě se 

přesvědčit zda je spínač vypnutý, u 

nářadí vybavených zajišťovacím 

(aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí 

být toto tlačítko zatlačeno tj. 
zablokováno na stálý chod;  

* před použitím nářadí pečlivě 

zkontrolovat zda nejsou poškozené 

kryty nebo jiné části nářadí;  

* dodržování zákazu zastavovat 

rotující vřeteno nebo vrták rukou;  

* dodržování zákazu rukou 

odstraňovat třísky a odpad;  
* po ukončení práce nebo při 

pracovních přestávkách, před údržbou 

a před výměnou nástrojů vytáhnout 

přívodní kabel ze zásuvky a odstavit v 

bezpečné poloze;  

* nepoužívání poškozeného nářadí a 

nářadí, které nelze spínačem vypnout 
nebo zapnout;  

* nářadí odkládat, přenášet nebo 

opouštět, jen když je v klidu;  

* nářadí přenášet jen za část k tomu 

určenou;  

 

   

Demolice 

objektu 

sladovny - 
Chrudim  

Elektrická 

vrtací, sbíjecí, 

bourací 
kladiva  

* nebezpečí prašnosti - ohrožení dýchacích cest 

jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní 

onemocnění při dlouhodobější práci s kladivem při 
bourání apod.;  

2  2  1  4  * při dlouhodobější práci s nářadím na 

opracování kamene používat 

ochrannou masku (respirátor);  
* používání ochranných zařízení;  

* broušení provádět za mokra (dle 

druhu nářadí);  

   

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  

 4 - 10: Akceptovatelné riziko  

 11 - 50: Mírné riziko  

 51 - 100: Nežádoucí riziko  

 101 - 125: Nepřijatelné riziko  

 

 

 

 

 

 



 

Seznámení zaměstnanců s TP, plánem BOZP a seznamem rizik 

Zaměstnanec (jméno příjmení) Datum Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl srozumitelným způsobem seznámen s technologickým postupem prací, plánem BOZP 

a seznamem rizik zpracovaným pro akci „Demolice objektu sladovny - Chrudim“ a těmto dokumentům jsem porozuměl. 

 

 

 

 

 


