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Hodnocení pracovních rizik vyplývající z ustanovení zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Posuzování rizik je systematické prověřování toho, co může zaměstnance ohrozit nebo
způsobit nežádoucí událost a zvážení, zda jsou stávající bezpečnostní opatření dostatečné.
Dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je
zaměstnavatel povinen podat zaměstnancům dostatečné informace a pokyny v oblasti
bezpečnosti práce, zejména seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními
na ochranu před působením těchto rizik.
Dle zákoníku práce slouží tato dokumentace hodnocení rizik jako důležitý podklad pro
vzájemnou informovanost, v případech kdy plní úkoly na jednom pracovišti více
zaměstnavatelů.
Tato metodika hodnocení pracovních rizik vychází ze směrnice 89/391/EEC.
Hodnocení pracovních rizik je důležitým podkladem pro každodenní práci vedoucích
pracovníků, kteří mají za povinnost průběžně hodnotit rizika a činit opatření k nápravě při své
každodenní řídící a kontrolní činnosti ve smyslu zákoníku práce.
Celkové hodnocení pracovního rizika:
R 6 - akceptovatelné riziko

Jak hodnotit rizika možného ohrožení a vysvětlení jednotlivých parametrů
pro stanovení výsledného rizika:
Příprava na posuzování rizik

1)

V rámci přípravy posuzování rizik se provede výběr a průzkum pracoviště a rozdělení
posuzovaných objektů podle konkrétních místních podmínek. V našem případě se jedná o
jednotlivé provozy, případně pracoviště. Záleží na pohledu posuzovatele.
Práce s knihovnou programu

2)

Výběr vzorů a příkladů jednotlivých objektů, které mohou být předmětem posuzování rizik
ve výběru knihovny programu – tento bod je podrobně popsán v praktické části PC programu
a je prováděn tvůrcem hodnocení rizik – technik BP.
Identifikace nebezpečí a ohrožení

3)

Jde o náročnou fázi posuzování rizik, ve které se k jednotlivým částem zvolených činností a
objektů přiřazují příslušná nebezpečí a ohrožení a také tato oblast je prováděna tvůrcem
hodnocení rizik, jako jeden bod PC programu.
Vyhodnocení rizik

4)

Vyhodnocení nebezpečí pomocí jednoduché bodové polokvantitativní metody, kde se
hodnotí rizika ve třech položkách a to s ohledem na:



Pravděpodobnost ohrožení (P)
Pravděpodobnost následku (N) – závažnost
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Názor hodnotitelů (H)

P – pravděpodobnost ohrožení, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je
stanovena dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně 1 – 5.
Nahodilá
nepravděpodobná
pravděpodobná
velmi pravděpodobná
trvalá

1
2
3
4
5

N – pravděpodobnost následku – závažnost nebezpečí dle stupnice 1 – 5.
Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti
Absenční úraz (s pracovní neschopností)
Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
Těžký úraz a úraz s trvalými následky
Smrtelný úraz

1
2
3
4
5

H – názor hodnotitelů – zde se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených
osob, čas působení ohrožení, pravděpodobnost odhalení vzniklého ohrožení, provozní praxe,
poznatky získané pozorováním pracovních aktivit, činností a procesů, stupeň pracovní kázně a
návyky pracovníků, odpovědnost předpokládat chybu pracovníků, nezkušenost při
vykonávání občasných pracovních činností, kvalifikace, zkušenosti a individuální schopnosti
pracovníků, úroveň řízení BOZP apod. – stupnice 1 – 5.
Zanedbatelný vliv na míru
nebezpečí a ohrožení.
Malý vliv na míru
nebezpečí a ohrožení.
Větší, nezanedbatelný vliv
na míru ohrožení a
nebezpečí.
Velký a významný vliv na míru
ohrožení a nebezpečí.
Více významných a nepříznivých
vlivů na závažnost a následky
ohrožení a nebezpečí.

1
2
3

4
5

Celková hodnota rizika se následně jednoduše vynásobí a výsledný součin je pak ukazatel
míry rizika R = P * N * H
R
větší než 100
50 – 100
10 – 50
3 – 10
pod 3

Hodnocení a naléhavost přijetí nápravných opatření
Nepřijatelné riziko – okamžité zastavení činnosti
Nežádoucí riziko – urychlená bezpečnostní opatření
Mírné riziko – potřeba nápravné činnosti
Akceptovatelné riziko – zvýšit pozornost
Zanedbatelné riziko – riziko možno přijmout
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5)

Stanovení opatření k odstranění resp. snížení rizik
V této části se ke každému identifikovatelnému nebezpečí stanoví potřebná opatření
v rámci prevence rizik, kterou se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření, která
mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení
neodstranitelných rizik.

6)

Zajištění systematického opakování posuzování rizik (zpětná vazba)
Obecně platí, že povinností vedoucích odpovědných zaměstnanců na všech stupních
řízení je stanovená opatření realizovat, kontrolovat a vyžadovat. Zaměstnanci v kontrolní
činnosti BOZP průběžně prověřují, že stanovená opatření jsou dodržována.
Informace o rizicích je třeba zajistit zejména při přijetí nového zaměstnance, při
jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního
prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních
postupů.
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

KANCELÁŘ STAROSTY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTY
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
závažnosti rizika Bezpečnostní opatření
P N H R

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

Silniční vozidla, * sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla
pojízdné
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam
a podobných nebezpečných míst

Úřad městské části
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

Silniční vozidla, * náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla
pojízdné
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a
podmínkám na staveništi;
* zajištění volných průjezdů;

Úřad městské části
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

Silniční vozidla,
pojízdné
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz příslušné
skupiny), školení řidičů;
* dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních
přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.;
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání,
rozhlédnout se před vstupem do komunikace;
* zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu ujetí;
* dodržování pracovního režimu;

Úřad městské části
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

Provoz na
vnitrozávodních
a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní
nehody:
- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu),
- náraz vozidla na překážku,
- převrácení vozidla,
- sjetí vozidla mimo vozovku,
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení nebo sražení osoby vozidlem,
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Kancelář starosty a
vnějších vztahů
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Poznámka

7

podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;
Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář starosty a pracoviště
vnějších vztahů

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář starosty a pracoviště
vnějších vztahů

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář starosty a pracoviště
vnějších vztahů

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář starosty a pracoviště
vnějších vztahů

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed /
zařízení

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,

8

8

Kancelář starosty a
vnějších vztahů

předmětem;

zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed /
zobrazovacími
Kancelář starosty a jednotkami
vnějších vztahů

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem

9

9

(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;
Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář starosty a pohyb osob
vnějších vztahů

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář starosty a pohyb osob
vnějších vztahů

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají

10

2

10

lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář starosty a pohyb osob
vnějších vztahů

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář starosty a pohyb osob
vnějších vztahů

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části
Brno-střed /
Kancelář starosty a
vnějších vztahů

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

Schody a
žebříkové
výstupy - pohyb
osob
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ODDĚLENÍ VNITŘNÍHO AUDITU A KONTROLY
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části
Brno-střed /
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
a staveništních
závodních
komunikacích

Úřad městské části
Brno-střed /
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

Provoz na
vnitrozávodních
a staveništních
závodních
komunikacích

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;
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Poznámka
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Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Oddělení vnitřního pracoviště
auditu a kontroly

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Oddělení vnitřního pracoviště
auditu a kontroly

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Oddělení vnitřního pracoviště
auditu a kontroly

* náraz dopravního prostředku na překážku;

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed /
zařízení
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
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Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed /
zobrazovacími
Oddělení vnitřního jednotkami
auditu a kontroly

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed /
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z

15
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Brno-střed /
Oddělení vnitřního
auditu a kontroly

bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Oddělení vnitřního pohyb osob
auditu a kontroly

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Oddělení vnitřního pohyb osob
auditu a kontroly

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

2

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Oddělení vnitřního pohyb osob
auditu a kontroly

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Oddělení vnitřního pohyb osob
auditu a kontroly

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z

3

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů

16
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Brno-střed /
žebříkové
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
Oddělení vnitřního výstupy - pohyb plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
auditu a kontroly osob
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

17

17

Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ
ODDĚLENÍ PROVOZNÍ
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed /
vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
Kancelář tajemníka a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed /
vnitrozávodních
Kancelář tajemníka a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Kancelář tajemníka

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Kancelář tajemníka

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

19

Poznámka

19

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář tajemníka pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář tajemníka pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář tajemníka pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Kancelář tajemníka pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed /
zařízení
Kancelář tajemníka

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

20

20

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář tajemníka

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář tajemníka

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář tajemníka

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář tajemníka

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Kancelář tajemníka

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed /
zobrazovacími
Kancelář tajemníka jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed /
Kancelář tajemníka

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z

21
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Brno-střed /
Kancelář tajemníka

bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed /
podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
Kancelář tajemníka a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář tajemníka pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář tajemníka pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář tajemníka pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Kancelář tajemníka pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku

1

22

22

(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;
Úřad městské části Schody a
Brno-střed /
žebříkové
Kancelář tajemníka výstupy - pohyb
osob

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

uklouznutí na podlaze (např. za vchodovými vstupními dveřmi, na vstupních
vyrovnávacích schodech) vlivem nadměrně kluzkého povrchu podlahy v důsledku

23

1

2

1

1

1

6

1

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

* správný postup a způsob úklidu a udržování povrchu
spojovacích, obslužných komunikací a jiných pochůzných
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Kancelář tajemníka prostor

vlastní práce, vlhkosti, deště, sněhu, námrazy

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

pád osoby z výšky při mytí oken, čistění stropních svítidel

ploch;
* při mytí podlah, schodišť a jiných frekventovaných
komunikací podlahu ihned vytřít do sucha;
* vhodná pracovní obuv, používání nepoškozené obuvi;
* podle potřeby používání protiskluzné obuvi (jemné profilové
podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s
hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost), včasný úklid, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), vytírání podlah do
sucha za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků
apod.;
* v zimním období odstraňovat námrazu,sníh, včasný
protiskluzový posyp na venkovních prostranstvích přilehlých k
budově;
* čistění vpustí v umývárnách a mokrých provozech tak, aby
vody byla odváděna a nezdržovala se na podlaze;
* v umývárnách přednostně odklidit spadlé mýdlo na podlaze;
1

1

1

1

* stanovení správných pracovních postupů dle konstrukčního
provedení oken, určení pomocných konstrukcí pro zvýšení
místa práce;
* při nutnosti vstupu na parapet (např. při nutnosti mytí
okenního křídla z vnější strany) použít prostředky osobního
zajištění k ochraně proti pádu z výšky (záchytný postroj,
polohovací prostředek), stanovit místo kotvení (kotvící bod/y);
* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce (výše
umístěná okna a jejich části, stropní svítidla apod.) , používat
dvojitý žebřík, přenosné schodky, pracovní plošinu;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích,
nepoužívat židlí, beden, přepravek, radiátorů, skříní apod. ke
zvyšování místa práce;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

pád osoby po vynaložení úsilí při otevírání okna

1

1

1

1

* snadná ovladatelnost okenních křídel a jiných otevíravých
částí okna, světlíku, větracích otvorů z bezpečného místa;
* ovládání otevíravých částí okna a světlíku z bezpečného
místa;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

* pád osoby z výšky;
1
* pád osoby ze střechy přes volný okraj a propadnutí;
* práce a pohyb pracovníků po střeše, šlápnutí na poškozenou, neúnosnou část střechy,
pohyb osob v blízkosti okapu resp. jiného volného okraje střechy s následkem pádu ze
střechy nebo propadnutí střechou - neúnosnou střešní krytinou (např. z vlnitých
azbestocementových, plechových aj. desek)

1

1

1

* používat prostředky osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky a
vzniká nebezpečí volného pádu z výšky;
* zajištění bezpečného pohybu po střeše, (dostatečná únosnost
střechy, zábradlí);
* určení vhodných kotvících bodů pro použití prostředků
osobního zajištění (bezpečnostních postrojů)
* při práci na neúnosné střešní krytině ochrana proti propadnutí
dle vyhl. č. 324/90 Sb.

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

propadnutí osoby neúnosnou konstrukcí, pochůznou plochou

1

1

1

* propadnutí osoby podlahou, poklopem, podlahovým roštem,
střešním oknem apod.;
* opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty,
zajištěnými proti posunutí, zvrtnutí a jinému, nežádoucímu
pohybu;
* udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a

1

24

24

poškozených prvků (zkorodovaných roštů, poklopů, nahnilých
fošen a dřevěných částí poklopů apod.)
* udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových
komunikací (svislých ocel. žebříků)
Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

pořezání o sklo rozbité skleněné výplně při mytí oken a skleněných výplní

1

1

1

1

* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna podle potřeby v otevřeném stavu zajistit proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

* pořezání rukou při odklízení skleněných střepů;
* řezné a bodné rány ostřím a ostrými hroty skleněných střepů;

1

2

1

2

* ukládání odpadu, skleněných střepů apod. do zvláštních
nádob;
* nevybírat odpadkové koše, kde lze předpokládat střepy a jiné
ostré předměty holou rukou, používat vhodné rukavice odolné
proti pořezání;
* zvýšená opatrnost, soustředěnost, dobré osvětlení při uklízení
střepů;
* chránit se před pořezáním rozbitým sklem, střepy;
* rozbité skleněné střepy opatrně izolovat a pro úklid používat
kleště nebo speciální bezpečnostní rukavice na úklid větších
kusů, pak na malé kousky skla použít lopatku a smeták;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

naražení, zhmožděniny stehen, hýždí při úderech o hrany stolů, rohy nábytku, stoly,
skříně a o části zařízení budov

1

1

1

1

* dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi
provozními zařízeními a mezi těmito zařízeními a
konstrukcemi;
* udržování průchodů volně průchodných a volných, bez
překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním
zařízením; * udržování pořádku;
* zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk,
* zvýšená opatrnost při úklidu ve stísněných prostorách;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

* opaření horkou vodou;
* pád nádoby s horkou vodou;

1

1

1

1

* při napuštění teplé vody do věder a jiných nádob nejdříve
pustit studenou vodu a pak přiměšovat horkou vodu na
potřebnou teplotu;
* nádoby s horkou vodou nenaplňovat až po okraj;
* při manipulaci s nádobami obsahující horkou vodu používat
ochranné chňapky;
* omezení přenášení nádob s horkou vodou a roztoky;
* úchopové části nádob pevné a udržovat je v čistotě (bez
mastnot);
* nádoby s horkou vodou nepokládat na okraje stolů apod.;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed /
podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
Kancelář tajemníka a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

25
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§ 38 vylh. č. 137/98 Sb.
Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

poleptání pokožky žíravými čistícími a desinfekčními prostředky

1

1

1

1

* při používání žíravých čistících a desinfekčních prostředků
používat příslušné OOPP, zejména k ochraně rukou, popř. očí;
* respektovat varovná upozornění na obalech a informace
uvedené v bezpečnostních listech, jde-li o chemickou látku
nebo přípravek;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

přetížení svalů, šlach, poškození páteře, naražení a zhmoždění končetin při ruční
manipulaci s břemeny

1

1

1

1

* břemena, předměty, obaly apod., ukládat tak, aby je bylo
možno uchopit bez zbytečného otáčení, naklápění, zdvihání a
spouštění;
* ukládání pracovních pomůcek, obalů, předmětů na určená
bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

zasažení el. proudem

1

1

1

1

* při čistění a úklidu dbát na to, aby se do el. motorů, vypínačů,
zásuvek apod. částí el. zařízení nedostala voda, zabránit stříkání
vody do el. zařízení;
* při úklidu elektrických spotřebičů, svítidel, strojů a zařízení
nepoužívat k utírání mokrý hadr;
* nepoužívat poškozená el. zařízení (poškozená izolace el.
přívodů, poškozené vypínače, zásuvky, kryty živých částí
apod.);
* včasné oznámení závad na el. zařízeních, poškozených el.
zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody, komunikace,
dveře;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* před každým použitím el. spotřebičů vizuální kontrola stavu
zařízení,
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
objektu;;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu k používání;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů (jde o elektrická
svítidla, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé přívody a
šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí přístroje,
ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru) dle ČSN 33
1610;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

požár, popálení

1

1

1

1

* obsah popelníků nevysypávat do papírových obalů, pytlů,
krabic apod.;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

obtěžování zápachem, možnost rozmnožení hlodavců

1

1

1

1

* vhodné umístění nádob s organickými odpad;
* zajištění včasného odvozu nádob s organickými odpadky,
zejména v letním období;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed /
provozních
Kancelář tajemníka prostor

pomnožení mikroorganismů, ohrožení infekčními onemocněními

2

2

1

4

* dodržovat zásady osobní hygieny;
* používat OOPP;
* podlahy šaten, umýváren, sprch a záchodů, umývadla,
záchody a pisoáry a odpadové nádoby umývat denně;
* omyvatelné části stěn umývat alespoň jedenkrát za týden;
* nábytek v sanitárních a jiných zařízeních čištěn nejméně
jednou za 14 dní;
* udržovat a podle potřeby obnovovat omyvatelné povrchy
stěn;

26
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* podlahy sprchových kabin upraveny tak, aby nedocházelo k
roztékání vody do okolí kabiny;
* v umývárnách a sprchách zřídit samostatný kohout pro
připojení hadice na mytí podlah;
* zajišťovat malování stropů a stěn sanitárních zařízení alespoň
jednou do roka;
(podrobněji viz nařízení vlády č. 178/2001 Sb.)

27
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÉ
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
právní a
organizační

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
právní a
organizační

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
právní a
organizační

Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
a staveništních
závodních
komunikacích

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
právní a
organizační

Provoz na
vnitrozávodních
a staveništních
závodních
komunikacích

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

29

Poznámka

29

Brno-střed / Odbor komunikace a
právní a
pracoviště
organizační

oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
právní a
pracoviště
organizační

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
právní a
pracoviště
organizační

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
právní a
organizační

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
právní a
organizační

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

30

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a

30

skříněk;
Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
právní a
organizační

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
právní a
organizační

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
právní a
organizační

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
právní a
organizační

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
právní a
jednotkami
organizační

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
právní a
organizační

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
právní a
organizační

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;
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Úřad městské části Zvýšené
* propadnutí osoby podlahou, poklopem, podlahovým roštem, střešním oknem apod.;
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny
právní a
a komunikace
organizační

1

4

1

4

* opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty,
zajištěnými proti posunutí, zvrtnutí a jinému. nežádoucímu
pohybu;
* udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a
poškozených prvků (zkorodovaných roštů, poklopů, nahnilých
fošen a dřevěných částí poklopů apod.);
* udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových
komunikací (svislých ocel. žebříků);

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
právní a
a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
organizační
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace právní a
pohyb osob
organizační

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace právní a
pohyb osob
organizační

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)

32

2

32

popř. obuvi s měkčí podešví;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace právní a
pohyb osob
organizační

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace právní a
pohyb osob
organizační

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
právní a
organizační

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

Schody a
žebříkové
výstupy - pohyb
osob

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
právní a
organizační

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Úřad městské části Ruční

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se

2

2

1

4

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného
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Brno-střed / Odbor manipulace
právní a
organizační

břemenem;
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, zasažení pracovníka
materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stohu, hranice)
a kusového materiálu;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
právní a
organizační

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod.
kusového materiálu);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
právní a
organizační

* pád břemene na nohu, naražení břemenem;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;

2

2

1

4

* před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost,
soudržnost, fixaci) přepravních obalů;
* správné způsoby ruční manipulace;
* správné uchopení břemene;
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících uchopení;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při
právní a
skladování
organizační

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
právní a
organizační

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

1

2

1

2

* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu

34

nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, zejména
nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování
předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po
navršeném materiálu;
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit
přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného
pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem;
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací
vysokozdvižným vozíkem;
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky
vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace např.:
"TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ";
"HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU
VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT";
2

2

1

4

* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí
sesunutí nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m),
při zajištění jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami,
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků
a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené
podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti;

34

proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;
Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
právní a
organizační

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;

1

2

1

2

* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
právní a
organizační

* zakopnutí, naražení osoby o konstrukci regálu a uložený materiál;

2

2

1

4

* udržování volného přístupu, příp. příjezdu k regálům, tak aby
nebylo bráněno ukládání a vyjímání manipulačních jednotek a
materiálu;
* šířka uliček mezi regály a stohy odpovídá způsobu ukládání
materiálu a je široká nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu; šířka
uličky pro průjezd dopravních vozíků je alespoň o 0,4 m větší
než nejvyšší šířka vozíků nebo nákladů;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
právní a
organizační

* zřícení a pád regálu;

1

3

1

3

* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav apod.);

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
právní a
organizační

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se
břemenem při ukládání a vyjímání materiálu do regálů a při regálové manipulaci;
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2

2

1

4

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem při ukládání
materiálu vozíkem;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu materiálu v regálech,
např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po regálu;
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ODBOR MATRIKA
(od 1. 9. 2022 změna názvu – MATRIČNÍ ÚŘAD)
ODDĚLENÍ MATRIKA
ODDĚLENÍ ZVLÁŠTNÍ MATRIKA
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed / Odbor vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
matrika
a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed / Odbor vnitrozávodních
matrika
a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
matrika

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
matrika

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;
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Poznámka
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Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
matrika
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
matrika
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
matrika
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
matrika

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
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Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
matrika

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
matrika

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
matrika

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
matrika

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
matrika

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
matrika
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

39
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Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
matrika

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
matrika

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
matrika
a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace matrika
pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace matrika
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;

40

2

40

* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace matrika
pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace matrika
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
matrika
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
matrika

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

41

2

1

4

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,

41

* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)
Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
matrika

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod.
kusového materiálu);

2

2

1

4

* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí
sesunutí nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m),
při zajištění jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami,
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků
a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené
podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
matrika

* pád břemene na nohu, naražení břemenem;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;

2

2

1

4

* před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost,
soudržnost, fixaci) přepravních obalů;
* správné způsoby ruční manipulace;
* správné uchopení břemene;
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících uchopení;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
matrika

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;

2

2

1

4

* předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.)
ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při
matrika
skladování

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
matrika

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

1

2

1

2

* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
matrika

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;

1

2

1

2

* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
matrika

* zřícení a pád regálu;

1

3

1

3

* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;

42
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* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav apod.);
Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály - ruční
matrika
manipulace při
skladování

* pád břemene na nohu;
* naražení břemenem spadlým z regálu;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky
při ukládání do regálu;

43

2

2

1

4

* správné způsoby ruční manipulace a ukládání materiálu do
regálu;
* správné uchopení břemene při ukládání a vyjímání materiálu
z regálových buněk;
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení;
* neukládat materiál na okraj regálové podlahy;
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
informatika

P

N

H

R

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
informatika

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
informatika
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
informatika
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;
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45

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
informatika
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
informatika

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
informatika

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
informatika

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
informatika

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
informatika

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
informatika

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;
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Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
informatika
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
informatika

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
informatika

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
informatika
a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace informatiky
pohyb osob
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Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace informatika
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace informatika
pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace informatika
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
informatika
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
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* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
Úřad městské části Elektrická
* úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti, zpravidla dotyk 1
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. na nekryté, či jinak nezajištěné živé části el. zařízení např. při obsluze a činnostech na
informatika
proudem
el. zařízeních pracovníky seznámenými a poučenými, úlek při průchodu el. proudu
tělem postiženého, následně pád z výšky apod.;

1

1

1

** vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající
práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi
pod napětím;
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad);
* nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce
v blízkosti el. vedení a zařízení;
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby
(požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek
nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění;

Úřad městské části Elektrická
* dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako:
informatika
proudem
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), nedokonalá ochrana před úrazem el.
proudem neživých částí ( např. dříve nulování, zemnění);
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem (nahodilým, neúmyslným, svévolným)
vyplývající z příslušných předpisů;
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící jištění el. výstroje, (výzbroje) např.
částí el. zařízení, pracovních strojů apod.;
- při nechráněných živých částech např. v otevřeném rozvaděči, poškozené části el.
instalace, demontované kryty apod.;
- přístupné živé části el. zařízení v důsledku mechanického poškození např. rozváděče
apod.;

1

1

1

* dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat
přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky
zakrytí, uzavření;
* respektování bezpečnostních sdělení;
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající
práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi
pod napětím;
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích
šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících
šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář pracovník znalý s vyšší kvalifikací);
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při
vytržení byl přerušen jako poslední;
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné
zacházení s kabely a přívod. šňůrami;
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým
přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze
zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť
konstruovány a uzpůsobeny);
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen
v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s
vidlicemi na obou stranách;
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o
jeho řádném stavu (řádná kontrola );
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* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu
polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v
blízkosti el. vedení a zařízení;
Úřad městské části Elektrická
* dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, kovových konstrukcí) s el. vodiči při 1
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. manipulaci, při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů (lešení), jednoduchých
informatika
proudem
žebříků, výsuvných žebříků v blízkosti venkovního el. vedení;

1

1

1

* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce
v blízkosti el. vedení a zařízení;
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního
el. vedení vn a vvn;

Úřad městské části Elektrická
* vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. pracovníky;
informatika
proudem

1

1

1

1

* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při
vytržení byl přerušen jako poslední;
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.)
* pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Úřad městské části Elektrická
* porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiné
1
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. mechanické poškození izolace na holý vodič) následkem toho pak vystavení nebezpečí
informatika
proudem
mechanického poškození (chybné uložení nebo nesprávné používání);

1

1

1

* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po
komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození
staveništním a jiným zařízením;
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné
kontroly prozatímního el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Úřad městské části Elektrická
* zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením;
informatika
proudem

50

1

1

1

1

* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního
el. vedením a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min.
vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
ekonomický

P

N

H

R

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
ekonomický

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
ekonomický
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
ekonomický
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;
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Poznámka

52

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
ekonomický
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
ekonomický

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
ekonomický

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
ekonomický

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
ekonomický

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
ekonomický

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
ekonomický

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;
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Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
ekonomický
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
ekonomický

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
ekonomický

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace ekonomický
pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace ekonomický
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách. koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
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kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace ekonomický
pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace ekonomický
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
ekonomický
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
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Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Posuzovaný objekt Subsystém

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed / Odbor pracoviště ,
dopravy
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;

P

N

H

R

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.);

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed / Odbor pracoviště ,
dopravy
podlahy a
komunikace pohyb osob

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky 3
v prostorách stavby;

2

1

6

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed / Odbor pracoviště ,
dopravy
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;

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed / Odbor pracoviště ,
dopravy
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);

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed / Odbor pracoviště ,
dopravy
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;

Úřad městské části Nebezpečné
Brno-střed / Odbor otvory a jámy
dopravy

* 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;

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

Úřad městské části Břemena a
* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy
Brno-střed / Odbor předměty - pád z (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a jiným strojem);
dopravy
výšky
* pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky;
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Poznámka

* odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout šroubů, vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic,
kabelů (např. ve vstupních prostorách, na chodbách apod.);
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* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební
konstrukce;

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;

Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed / Odbor vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
dopravy
a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed / Odbor vnitrozávodních
dopravy
a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
dopravy

1

58

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
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* udržování sjízdnosti v zimním období;
Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
dopravy

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
dopravy
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
dopravy
pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
dopravy
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
dopravy
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
dopravy

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
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* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
dopravy

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
dopravy

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
dopravy

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
dopravy

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
dopravy

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
dopravy
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
dopravy

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
dopravy

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
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dopravy

a komunikace

včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace dopravy
pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace dopravy
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;
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* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

2

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace dopravy
pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1
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* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace dopravy
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;
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* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat

1
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ruční otevření;
Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
dopravy
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;
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* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

Úřad městské části Rampy
Brno-střed / Odbor
dopravy

* pád osoby z volného okraje rampy , uklouznutí po namrzlém, zledovatělém povrchu; 2
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* rovné a protiskluzové provedení povrchu rampy;
* označení volného okraje rampy černožlutým šrafováním;
* opatření volného okraje rampy snímatelným a jinak
upraveným zábradlím (slouží-li rampa jako komunikace);
* dostatečné osvětlení rampy;
* v zimním období odstraňování námrazy, kluzkosti;
* dodržení max. sklonu vnitřních ramp pro dopravu 1 : 12 (8,3
%); max. sklonu vnitřních ramp komunikací pro pěší 1 : 8 (12,5
%), výjimečně max. sklon vnitřních ramp pro pěší 1 : 6 (16,6
%);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
dopravy

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;
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* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
dopravy

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod.
kusového materiálu);

2

2

1

4

* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí
sesunutí nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m),
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při zajištění jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami,
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků
a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené
podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti;
Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
dopravy

* pád břemene na nohu, naražení břemenem;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;

2

2

1

4

* před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost,
soudržnost, fixaci) přepravních obalů;
* správné způsoby ruční manipulace;
* správné uchopení břemene;
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících uchopení;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
dopravy

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;
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* předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.)
ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
dopravy

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky,
páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.;
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* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných
nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými
prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození
(pořezání, píchnutí apod.);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při
dopravy
skladování

* pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše;
* přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem
nebo mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a
válení břemene (přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene);
* ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu;
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* zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací
určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více
pracovníky současně;
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů,
vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek,
podsuvných válečků atd.);
* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného
břemene před ruční manipulací;
* dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a
opotřebovaných pomůcek;
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek
na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi
břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro
vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke
skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;
* připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při
dopravy
skladování

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;
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* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
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(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);
Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
dopravy

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;
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* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
dopravy

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;
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* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny a pod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
dopravy

* zřícení a pád regálu;
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* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav a pod.);

Úřad městské části Nebezpečné
Brno-střed / Odbor látky
dopravy

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů) bez ohledu na druh, teplotu,
1
koncentraci a délku působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť nebezpečné je
zasažení očí), zasažení zásadami je nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň je
rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza - různě zbarvený příškvar);
* při expozici parám, aerosolu a plynu
- nízké koncentrace v ovzduší: pálení v nose, rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, pocit
dušení, pálení spojivek, slzení, zarudnutí kůže
- vysoké koncentrace v ovzduší,:otok hrtanu, dušnost, kašel, svírání na hrudníku a
bolest za hrudní kosti, plicní otok s vykašláváním krví do růžová zpěněného sputa,
nebezpečí úmrtí, poškození rohovky, na kůži navíc vznikají puchýře;
* při potřísnění očí
poleptání tkání v okolí očí, těžké poškození rohovky (vředy až proděravění), může
vzniknout až oslepnutí;
* při potřísnění kůže
podle koncentrace a délky působení vzniká poleptání I. až III. stupně, při lehkém
postižení se objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je zarudlá, okolí lehce oteklé, při
vyšších koncentracích se objevují na zarudlé kůži puchýřky a vysoké koncentrace
způsobují hlubokou nekrózu rozsáhlé poleptání může i usmrtit;
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Obecné zásady první pomoci
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která
slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví.
Součástí první pomoci jsou i technická opatření (vypnutí
elektrického proudu, vyproštění, zastavení chodu stroje a pod.).
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné
prostředky a pomůcky - voda, která je nejdůležitějším
prostředkem pro přerušování expozice a musí ji být dostatek.
Dále to jsou přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující
ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy
postiženého. Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež musí
být pohotově na místě práce s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se
pracuje.
Při otravách jsou následující zásady první pomoci:
1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV
Je nutné si uvědomit důležitost zachování životně důležitých
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* při požití
poleptání rtů, úst, hltanu s překrvením a oteklým okolím, postižený zvrací a má průjem,
i krvavý, bolesti jícnu a žaludku s následným vývojem šoku (celkové ochabnutí sil,
dušnost, cyanóza - modravé zbarvení kůže dobře viditelné na rtech, ušních boltcích a
konečcích prstů, orosení studeným potem), který může vést ke smrti, přežije-li
postižený stadium šoku, hrozí proděravění trávícího traktu, následné záněty osrdečníku
a pobřišnice a zejména jizevnaté zúžení jícnu a pyloru (část žaludku)
* vdechování výparů
ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných pomocných chemikálií, které se v
průběhu vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;
* vdechování prachu
přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich rozmíchávání , při manipulaci se
sypkými hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;
* poškození pokožky
při práci s epoxid. pryskyřicemi (působením tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku);
* kontakt s výpary
na rukou, v podpaždí a na obličeji (např. i v důsledku nepřiléhajících OOPP), projevuje
se zapálením a zarudnutím pokožky; tyto jedovaté výpary způsobují také druhotná
onemocnění, která se vesměs špatně hojí;
* vdechování výparů
ředidel, rozpouštědel nebo tvrdidel do průdušek vede k poškození dýchacích cest, v
konečné fázi až trvalému; u lehčích případů dochází k onemocnění bronchů (hůře
snášenliví jsou kuřáci na rozdíl od nekuřáků);
* alergické reakce
v důsledku expozice nejrůznějších látek;
* popálení příp. exploze
při používání ředidel, hořlavých kapalin, reaktivních syntetických pryskyřic (jsou
hořlavá, stejně jako většina ředidel);
* nejrůznější příznaky
jako zarudnutí, vyrážky, ale i rýma, slzení, dýchací obtíže podle konkrétní látky

funkcí postiženého (dýchání, krevní oběh, vědomí), vzhledem k
tomu, že při zástavě dýchání a krevního oběhu odumírají
mozkové buňky již za 3 až 5 minut. V případě, že postižený
nemá zachovány životně důležité funkce, je třeba přikročit k
neodkladnému oživování:
a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní
podněty, jako hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje.
Zjišťujeme, zda postižený dýchá a zda má zachovanou srdeční
činnost. Dýchání zjišťujeme pozorováním pohybu hrudníku,
poslechem, či přiložením tváře k nosu a ústům postiženého (při
vydechování je na tváři patrný vydechovaný vzduch). Srdeční
činnost kontrolujeme na velkých tepnách, nejlépe na krkavici krční tepně. Pokud postižený je v bezvědomí ale dýchá a má
zachovanou srdeční činnost, ukládá se do stabilizované polohy:
poloha v leže na boku, hlava na straně v mírném záklonu, s
podloženou rukou pod hlavou. Tato poloha umožňuje udržovat
volné dýchací cesty a brání vdechnutí případných zvratků do
plic. Postiženého dále chráníme proti prochladnutí přikrytím a
neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení nebo
nedostatečnému dýchání.
b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen
nedostatečně. Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční
činnosti. U postiženého, který nedýchá, ale má zachovanou
srdeční činnost, se provádí umělé dýchání z plic do plic:
Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, záchrance
provede záklon hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i
tento manévr může vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se
provede tak, že jednu ruku záchrance podloží pod šíjí, druhou
položí na čelo a stlačuje mu hlavu mírně do dozadu, přičemž
rukou, která je pod šíjí, postiženého nadzvedává.
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti.
Po vyčištění dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy
(kapesníkem, prstem) následuje vlastní dýchání z plic do plic,
přičemž se zachovává záklon hlavy a prsty se stlačují nosní
dírky postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne a vzduch
vydechne do úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení
ukazuje na vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se
opakuje 12 až 16 krát za minutu. Umělé dýchání je možné
provádět přes resuscitační roušku.
c) Při zástavě srdeční činnosti, tedy i krevního oběhu,
provádíme nepřímou masáž srdce. Jejím principem je
nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze
srdce tak, že zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři.
Postižený musí ležet na zádech na tvrdé podložce. Pak
zachránce se zkříženýma rukama a nataženými lokti působí
tlakem svého těla přes zápěstí na dolní třetinu hrudní kosti.
Hrudní kost musí být stlačena o 4 až 5 cm, aby došlo k
požadovanému efektu a nepřímá masáž srdce má být prováděna
s frekvencí 60 až 80 stlačení za minutu.
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d) Při bezdeší a současně i zástavě srdeční činnosti se provádí
jak umělé dýchání z plic do plic, tak i nepřímá srdeční masáž
výše popsanými způsoby. V případě dvou zachránců /jeden
provádí nepřímou masáž srdce a druhý umělé dýchání/ je poměr
stlačování hrudníku /masáž srdce/ k umělému dýchání 5 : 1, to
znamená po pátém stlačení hrudníku se provede jeden vdech.
Když je zachránce pouze jeden, je tento poměr 15 : 3.
2. ZÍSKAT INFORMACE
Především se snažíme zjistit, zda jde o otravu, nebo jiný, život
ohrožující stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo hypoglykemickým šokem, vysoký krevní tlak a pod.).
Pokud jde o otravu, zjišťujeme, jak k otravě došlo, jakou
látkou,, kde k otravě došlo (doma - alkohol, léky, čisticí
prostředky), v zaměstnání (s čím pracuje), zda jde o požití,
nadýchaní nebo potřísnění, jak velká je expozice, jaká doba
uplynula od expozice
V každém případě nutno zajistit ošetření.
Řešit situaci klidně ale rozhodně, nepodléhat panice, vyvarovat
se nepodání žádných léků ale naopak i velkému množství a
vysokých dávek léků. Zajistit materiál ev. k rozboru (zvratky),
poznamenat a informovat lékaře o zákrocích (podané léky a
pod). Není-li možno zajistit lékaře ihned, nutno zajistit transport
do nemocnice s doprovodem, schopném dát veškeré potřebné
informace.
3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v
jakém stavu je postižený:
a) zasažení kůže:
Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním
vstřebáváním je třeba použít ochranné rukavice.
Co nejdříve oplachovat postižené místo dostatkem pokud
možno teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 až 15 minut, u
silných alkálií nejméně 1 hodinu !
Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé
látky, přímo pod proudem vody, potřísněný oděv
neprotahujeme přes obličej a dbáme, aby odtékající voda
nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány.
Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a
oplachujeme kůži proudem vody. Po důkladném oplachu,
provedeme omytí mýdlem a šamponem u olejových látek a
látek rozpustných v tucích (organická rozpouštědla) a opět
důkladně opláchneme vodou. Kartáček použijeme jenom na
nehty. Kde je účelné, ostříhat kontaminované nehty, vlasy (u
žíravých a toxických látek), důkladně omýt v meziprstí, oblast
za ušima a v kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez
použití mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná,
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může vést k poškození kůže tvorbou tepla při chemické
neutralizaci! Inaktivace pouze u zvláštních případů.
b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a
vést k neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se
předešlo vážnému poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k
zevnímu koutku oka (aby voda nestékala do druhého
nepostiženého oka, k ústům a nosu). Výplach oka provádíme 10
- 15 min, nikdy nepoužíváme žádné neutralizační roztoky. U
osob s kontaktními čočkami je třeba čočky nejdříve odstranit.
Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě i
rozumná míra násilí k jeho rozevření. Nepoužívat neutralizační
roztoky, které mohou oko poškodit Vždy odeslat postiženého k
očnímu lékaři
c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na
čistý vzduch, dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj).
Je účelné odstranit parami nasákly oděv, ostříhat vlasy a nehty
v případě, že by mohli být zdrojem dalšího vstřebávání jedu. U
dráždivých látek hrozí edém plic, postižený musí mít úplný
tělesný klid, chránit ho před prochladnutím, poloha v polosedě,
možno vdechovat kyslík U osob významně exponovaných
látkám špatně rozpustných ve vodě (oxidy dusíku, fosgén,
ozon) a alifatickým uhlovodíkům a ropným látkám - sledovat
nejméně 24 hod.
d/ požití:
U osob v bezvědomí nepodáváme nic ústy, nevyvoláváme
zvracení, uložíme do stabilizované polohy, přivoláme lékaře. U
látek žíravých nepodáváme nic ústy, vypláchneme ústa vodou
nebo mlékem, pokud má pacient úlevu po napití vody nebo
mléka, může požít maximálně 1 - 2 dl těchto tekutin,
nevyvoláváme zvracení, ihned dopravujeme do nemocnice. Ve
většině případů podáváme aktivní uhlí - desetinásobek
množství, které chceme odstranit, prášek nebo rozdrcené tablety
smícháme s 1 - 2 dl vody. Aktivní uhlí nepodáváme po požití
žíravin bez celkového toxického účinku, u látek, které málo
váže - železo, kyanidy, glykoly, alkoholy.
Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy,
kyselina šťavelová a šťavelany, jód, síran měďnatý
Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén,
látky rozpustné v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)
Vyvoláváme zvracení, u jedů obvykle do 2 hod. po požití,
přidáváme až 10 rozdrcených tablet živočišného uhlí do půl
litru vlažné vody, nebo 5 lžiček soli. V případě potřeby
dráždíme prstem nebo neostrým předmětem měkké patro. U
žíravin nevyvoláme zvracení.
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Zvracení nikdy nevyvoláváme při požití látek málo škodlivých,
požití žíravin, požití látek vyvolávajících pěnu (saponáty,
tenzidy), požití látek s rizikem vdechnutí zvratků (benzín, nafta,
petrolej), u stavu somnoletních (ospalost až spavost) - riziko
vdechnutí zvratků.
4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující
vliv požité látky např.
u organofosfátů je to atropin,
u kyanidů je to amylnitrit,
u jodu je to škrob - bramborový a pod,
u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
u bromidů je to chlorid sodný
u ethylenglykolu je to ethylalkohol
u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Bezpečnostní opatření:
* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a
vlastnostmi látek;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými
látkami;
* přidělení a používání OOPP pro běžné použití při zasažení
žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové
holinky, ochranné brýle, ochranný obličejový štít,
kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti kyselým parám a
plynům;
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním
krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky,
zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny,
louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový
štít), ochrana dýchadel;
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;
* případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je
nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance;
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech
těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí",
"Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a
další informace (včetně informací v bezpečnostních listech
apod.);
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ODBOR BYTOVÝ
ODDĚLENÍ NÁJMU BYTŮ
ODDĚLENÍ NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
bytový

P

N

H

R

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
bytový

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
bytový
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
bytový
pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
bytový
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
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* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;
Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
bytový
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
bytový

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
bytový

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
bytový

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
bytový

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
bytový

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;
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bytový
Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
bytový
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
bytový

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
bytový

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Zvýšené
* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy, plošiny, lávky, ocelových roštů a
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny jiných zvýšených komunikací, konstrukcí a jejich částí;
bytový
a komunikace

2

3

1

6

* opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou,
zarážkou o výšce min. 100 mm;
* ochrana materiálu a předmětů proti pádu;
* ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími
předměty (ohrazením, vyloučením vstupu osob, střežením ap.;

Úřad městské části Zvýšené
* propadnutí osoby podlahou, poklopem, podlahovým roštem, střešním oknem apod.;
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny
bytový
a komunikace

1

4

1

4

* opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty,
zajištěnými proti posunutí, zvrtnutí a jinému. nežádoucímu
pohybu;
* udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a
poškozených prvků (zkorodovaných roštů, poklopů, nahnilých
fošen a dřevěných částí poklopů apod.);
* udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových
komunikací (svislých ocel. žebříků);

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
bytový
a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
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budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace bytový
pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace bytový
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

2

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace bytový
pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace bytový
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
Brno-střed / Odbor žebříkové
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
bytový
výstupy - pohyb plošinami, lávkami apod. konstrukcí;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
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osob

* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
bytový

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
bytový

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod.
kusového materiálu);

2

2

1

4

* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí
sesunutí nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m),
při zajištění jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami,
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků
a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené
podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
bytový

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;

2

2

1

4

* předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.)
ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na

2

2

1

4

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
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2

1

4

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)
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bytový

skladování

uložené předměty;

* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
ODDĚLENÍ PÉČE O DOSPĚLÉ
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Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Posuzovaný objekt Subsystém

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části Jednoduché a
Brno-střed / Odbor dvojité žebříky
sociální a zdravotní

* pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku při použití žebříku pro práci;
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* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
při použití jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o
hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví
jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1
m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující)
zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita
po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán
pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může
být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a
rozkývání;

Poznámka
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* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich
průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze
používat;
Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm
pracovat současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s
výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště
těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel
blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než
0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku,
kdy dochází ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
Úřad městské části Jednoduché a
Brno-střed / Odbor dvojité žebříky
sociální a zdravotní

* pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování;
3
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při
postavení žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení a nerovnoměrném zatížení
žebříku;
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* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
při použití jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o
hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví
jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1
m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující)
zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
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* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita
po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán
pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může
být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a
rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich
průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze
používat;
Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm
pracovat současně více než jedna osoba;
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* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s
výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště
těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel
blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než
0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku,
kdy dochází ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed / Odbor vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
sociální a zdravotní a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed / Odbor vnitrozávodních
sociální a zdravotní a staveništních
závodních
komunikacích

2
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1
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* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
sociální a zdravotní

80

80

označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;
Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
sociální a zdravotní

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
sociální a zdravotní pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
sociální a zdravotní pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
sociální a zdravotní pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
sociální a zdravotní pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
sociální a zdravotní

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1
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* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;

81

81

* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
Úřad městské části Atmosférická
* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou elektřinou);
Brno-střed / Odbor elektřina (blesk) * smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním vůdčím jiskrovým výbojem;
sociální a zdravotní
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým výbojem:
- popáleniny všech stupňů;
- ochrnutí nervového systému;
- šok, zástava dechu;
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných látek (energií blesku)
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové plochy nebo hmoty
* zranění vzniklá nepřímým účinkem blesku v jeho blízkosti např. ožehnutím,
ozářením intenzivním ultrafialovým zářením odhozením nebo poškozením organismu
vzduchovou vlnou, ohlušením, případně též zemním proudem (krokovým napětím)
rozptýleným kolem místa svodu při výboji blesku;

1

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
sociální a zdravotní

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
sociální a zdravotní

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1
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* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
sociální a zdravotní

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1
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* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
sociální a zdravotní

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1
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* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
sociální a zdravotní

* opaření vodou, horkými nápoji;

1
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* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
sociální a zdravotní jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2
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* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
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* vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích
zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiných
svodičů atmosférického napětí (na administrativních a
provozních budovách a kovových konstrukcích);
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v
řádném stavu (revize, odstraňování závad);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - Atmosférická
elektřina")
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* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;
Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed / Odbor
sociální a zdravotní

* vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu;

1
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* snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat,
správné provedení a udržování závěsů vrat;
* mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
sociální a zdravotní

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
sociální a zdravotní

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Zvýšené
* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy, plošiny, lávky, ocelových roštů a
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny jiných zvýšených komunikací, konstrukcí a jejich částí;
sociální a zdravotní a komunikace

2

3

1

6

* opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou,
zarážkou o výšce min. 100 mm;
* ochrana materiálu a předmětů proti pádu;
* ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími
předměty (ohrazením, vyloučením vstupu osob, střežením ap.;

Úřad městské části Zvýšené
* propadnutí osoby podlahou, poklopem, podlahovým roštem, střešním oknem apod.;
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny
sociální a zdravotní a komunikace

1

4

1

4

* opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty,
zajištěnými proti posunutí, zvrtnutí a jinému. nežádoucímu
pohybu;
* udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a
poškozených prvků (zkorodovaných roštů, poklopů, nahnilých
fošen a dřevěných částí poklopů apod.);
* udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových
komunikací (svislých ocel. žebříků);

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
sociální a zdravotní a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Podlahy,

3

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
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Brno-střed / Odbor komunikace sociální a zdravotní pohyb osob

* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace sociální a zdravotní pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;
2

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace sociální a zdravotní pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace sociální a zdravotní pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
sociální a zdravotní výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
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schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
Úřad městské části Rampy
Brno-střed / Odbor
sociální a zdravotní

* pád osoby z volného okraje rampy, uklouznutí po namrzlém, zledovatělém povrchu;

2

3

1

6

* rovné a protiskluzové provedení povrchu rampy;
* označení volného okraje rampy černožlutým šrafováním;
* opatření volného okraje rampy snímatelným a jinak
upraveným zábradlím (slouží-li rampa jako komunikace);
* dostatečné osvětlení rampy;
* v zimním období odstraňování námrazy, kluzkosti;
* dodržení max. sklonu vnitřních ramp pro dopravu 1 : 12 (8,3
%); max. sklonu vnitřních ramp komunikací pro pěší 1 : 8 (12,5
%), výjimečně max. sklon vnitřních ramp pro pěší 1 : 6 (16,6
%);

Úřad městské části Úklid
Brno-střed / Odbor provozních
sociální a zdravotní prostor

* uklouznutí na podlaze (např. za vchodovými vstupními dveřmi, na vstupních
vyrovnávacích schodech) vlivem nadměrně kluzkého povrchu podlahy v důsledku
vlastní práce, vlhkosti, deště, sněhu, námrazy;

1

1

1

1

* správný postup a způsob úklidu a udržování povrchu
spojovacích, obslužných komunikací a jiných pochůzných
ploch;
* při mytí podlah, schodišť a jiných frekventovaných
komunikací podlahu ihned vytřít do sucha;
* vhodná pracovní obuv, používání nepoškozené obuvi;
* podle potřeby používání protiskluzné obuvi (jemné profilové
podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s
hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost), včasný úklid, vytírání podlah do sucha
za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.;
* v zimním období odstraňovat námrazu, sníh, včasný
protiskluzový posyp na venkovních prostranstvích přilehlých k
budově;
* čistění vpustí v umývárnách a mokrých provozech tak, aby
vody byla odváděna a nezdržovala se na podlaze;
* v umývárnách přednostně odklidit spadlé mýdlo na podlaze;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed / Odbor provozních
sociální a zdravotní prostor

* pád osoby z výšky při mytí oken, čistění stropních svítidel;

1

1

1

1

* stanovení správných pracovních postupů dle konstrukčního
provedení oken, určení pomocných konstrukcí pro zvýšení
místa práce;
* při nutnosti vstupu na parapet (např. při nutnosti mytí
okenního křídla z vnější strany) použít prostředky osobního
zajištění k ochraně proti pádu z výšky (záchytný postroj,
polohovací prostředek), stanovit místo kotvení (kotvící bod/y);
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* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce (výše
umístěná okna a jejich části, stropní svítidla apod.) , používat
dvojitý žebřík, přenosné schodky, pracovní plošinu;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích,
nepoužívat židlí, beden, přepravek, radiátorů, skříní apod. ke
zvyšování místa práce;
Úřad městské části Úklid
Brno-střed / Odbor provozních
sociální a zdravotní prostor

* opaření horkou vodou;
* pád nádoby s horkou vodou;

1

1

1

1

* při napouštění teplé vody do věder a jiných nádob nejdříve
pustit studenou vodu a pak přiměšovat horkou vodu na
potřebnou teplotu;
* nádoby s horkou vodou nenaplňovat až po okraj;
* při manipulaci s nádobami obsahující horkou vodu používat
ochranné chňapky;
* omezení přenášení nádob s horkou vodou a roztoky;
* úchopové části nádob pevné a udržované v čistotě (bez
mastnot);
* nádoby s horkou vodou nepokládat na okraje stolů apod.;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činnost, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
sociální a zdravotní a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed / Odbor provozních
sociální a zdravotní prostor

* poleptání pokožky žíravými čistícími a desinfekčními prostředky;

1

1

1

1

* při používání žíravých čistících a desinfekčních prostředků
používat příslušné OOPP, zejména k ochraně rukou, popř. očí;
* respektovat varovná upozornění na obalech a informace
uvedené v bezpečnostních listech, jde-li o chemickou látku
nebo přípravek;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed / Odbor provozních
sociální a zdravotní prostor

* přetížení svalů, šlach, poškození páteře, naražení a zhmoždění končetin při ruční
manipulaci s břemeny;

1

1

1

1

* břemena, předměty, obaly apod. ukládat tak, aby je bylo
možno uchopit bez zbytečného otáčení, naklápění, zdvihání a
spouštění;
* ukládání pracovních pomůcek, obalů, předmětů na určená
bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí;

Úřad městské části Úklid
Brno-střed / Odbor provozních
sociální a zdravotní prostor

zasažení el. proudem;

1

1

1

1

* při čistění a úklidu dbát na to, aby se do el. motorů, vypínačů,
zásuvek a dalších el. zařízení nedostala voda, zabránit stříkání
vody do el. zařízení;
* při úklidu elektrických spotřebičů, svítidel, strojů a zařízení
nepoužívat k utírání mokrý hadr;
* nepoužívat poškozená el. zařízení (poškozená izolace el.
přívodů, poškozené vypínače, zásuvky, kryty živých částí
apod.);
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* včasné oznámení závad na el. zařízeních, poškozených el.
zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody, komunikace,
dveře;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* před každým použitím el. spotřebičů vizuální kontrola stavu
zařízení,
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
objektu;;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu k používání;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů (jde o elektrická
svítidla, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé přívody a
šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí přístroje,
ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
Úřad městské části Úklid
Brno-střed / Odbor provozních
sociální a zdravotní prostor

Úřad městské části Nebezpečné
Brno-střed / Odbor látky
sociální a zdravotní

* pomnožení mikroorganismů, ohrožení infekčními onemocněními;

2

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů) bez ohledu na druh, teplotu,
1
koncentraci a délku působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť nebezpečné je
zasažení očí), zasažení zásadami je nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň je
rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza - různě zbarvený příškvar);
* při expozici parám, aerosolu a plynu
- nízké koncentrace v ovzduší: pálení v nose, rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, pocit
dušení, pálení spojivek, slzení, zarudnutí kůže
- vysoké koncentrace v ovzduší: otok hrtanu, dušnost, kašel, svírání na hrudníku a
bolest za hrudní kosti, plicní otok s vykašláváním krví do růžová zpěněného sputa,
nebezpečí úmrtí, poškození rohovky, na kůži navíc vznikají puchýře;
* při potřísnění očí
poleptání tkání v okolí očí, těžké poškození rohovky (vředy až proděravění), může
vzniknout až oslepnutí;
* při potřísnění kůže
podle koncentrace a délky působení vzniká poleptání I. až III. stupně, při lehkém
postižení se objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je zarudlá, okolí lehce oteklé, při
vyšších koncentracích se objevují na zarudlé kůži puchýřky a vysoké koncentrace
způsobují hlubokou nekrózu, rozsáhlé poleptání může i usmrtit;
* při požití
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1

1

4

1

* dodržovat zásady osobní hygieny;
* používat OOPP;
* podlahy šaten, umýváren, sprch a záchodů, umývadla,
záchody a pisoáry a odpadové nádoby umývat denně;
* omyvatelné části stěn umývat alespoň jedenkrát za týden;
* nábytek v sanitárních a jiných zařízeních čištěn nejméně
jednou za 14 dní;
* udržovat a podle potřeby obnovovat omyvatelné povrchy
stěn;
* podlahy sprchových kabin upraveny tak, aby nedocházelo k
roztékání vody do okolí kabiny;
* v umývárnách a sprchách zřídit samostatný kohout pro
připojení hadice na mytí podlah;
* zajišťovat malování stropů a stěn sanitárních zařízení alespoň
jednou do roka;
Obecné zásady první pomoci
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která
slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví.
Součástí první pomoci jsou i technická opatření (vypnutí
elektrického proudu, vyproštění, zastavení chodu stroje a pod.).
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné
prostředky a pomůcky - voda, která je nejdůležitějším
prostředkem pro přerušování expozice a musí ji být dostatek.
Dále to jsou přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující
ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy
postiženého. Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež musí
být pohotově na místě práce s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se
pracuje.
Při otravách jsou následující zásady první pomoci:
1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV
Je nutné si uvědomit důležitost zachování životně důležitých
funkcí postiženého (dýchání, krevní oběh, vědomí), vzhledem k

87

poleptání rtů, úst, hltanu s překrvením a oteklým okolím, postižený zvrací a má průjem,
i krvavý, bolesti jícnu a žaludku s následným vývojem šoku (celkové ochabnutí sil,
dušnost, cyanóza - modravé zbarvení kůže dobře viditelné na rtech, ušních boltcích a
konečcích prstů, orosení studeným potem), který může vést ke smrti, přežije-li
postižený stadium šoku, hrozí proděravění trávícího traktu, následné záněty osrdečníku
a pobřišnice a zejména jizevnaté zúžení jícnu a pyloru (část žaludku)
* vdechování výparů
ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných pomocných chemikálií, které se v
průběhu vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;
* vdechování prachu
přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich rozmíchávání , při manipulaci se
sypkými hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;
* poškození pokožky
při práci s epoxid. pryskyřicemi (působením tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku);
* kontakt s výpary
na rukou, v podpaždí a na obličeji (např. i v důsledku nepřiléhajících OOPP), projevuje
se zapálením a zarudnutím pokožky; tyto jedovaté výpary způsobují také druhotná
onemocnění, která se vesměs špatně hojí;
* vdechování výparů
ředidel, rozpouštědel nebo tvrdidel do průdušek vede k poškození dýchacích cest, v
konečné fázi až trvalému; u lehčích případů dochází k onemocnění bronchů (hůře
snášenliví jsou kuřáci na rozdíl od nekuřáků);
* alergické reakce
v důsledku expozice nejrůznějších látek;
* popálení příp. exploze
při používání ředidel, hořlavých kapalin, reaktivních syntetických pryskyřic (jsou
hořlavá, stejně jako většina ředidel);
* nejrůznější příznaky
jako zarudnutí, vyrážky, ale i rýma, slzení, dýchací obtíže podle konkrétní látky

tomu, že při zástavě dýchání a krevního oběhu odumírají
mozkové buňky již za 3 až 5 minut. V případě, že postižený
nemá zachovány životně důležité funkce, je třeba přikročit k
neodkladnému oživování:
a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní
podněty, jako hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje.
Zjišťujeme, zda postižený dýchá a zda má zachovanou srdeční
činnost. Dýchání zjišťujeme pozorováním pohybu hrudníku,
poslechem, či přiložením tváře k nosu a ústům postiženého (při
vydechování je na tváři patrný vydechovaný vzduch). Srdeční
činnost kontrolujeme na velkých tepnách, nejlépe na krkavici krční tepně. Pokud postižený je v bezvědomí ale dýchá a má
zachovanou srdeční činnost, ukládá se do stabilizované polohy:
poloha v leže na boku, hlava na straně v mírném záklonu, s
podloženou rukou pod hlavou. Tato poloha umožňuje udržovat
volné dýchací cesty a brání vdechnutí případných zvratků do
plic. Postiženého dále chráníme proti prochladnutí přikrytím a
neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení nebo
nedostatečnému dýchání.
b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen
nedostatečně. Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční
činnosti. U postiženého, který nedýchá, ale má zachovanou
srdeční činnost, se provádí umělé dýchání z plic do plic:
Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, záchrance
provede záklon hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i
tento manévr může vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se
provede tak, že jednu ruku záchrance podloží pod šíjí, druhou
položí na čelo a stlačuje mu hlavu mírně do dozadu, přičemž
rukou, která je pod šíjí, postiženého nadzvedává.
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti.
Po vyčištění dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy
(kapesníkem, prstem) následuje vlastní dýchání z plic do plic,
přičemž se zachovává záklon hlavy a prsty se stlačují nosní
dírky postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne a vzduch
vydechne do úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení
ukazuje na vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se
opakuje 12 až 16 krát za minutu. Umělé dýchání je možné
provádět přes resuscitační roušku.
c) Při zástavě srdeční činnosti, tedy i krevního oběhu,
provádíme nepřímou masáž srdce. Jejím principem je
nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze
srdce tak, že zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři.
Postižený musí ležet na zádech na tvrdé podložce. Pak
zachránce se zkříženýma rukama a nataženými lokti působí
tlakem svého těla přes zápěstí na dolní třetinu hrudní kosti.
Hrudní kost musí být stlačena o 4 až 5 cm, aby došlo k
požadovanému efektu a nepřímá masáž srdce má být prováděna
s frekvencí 60 až 80 stlačení za minutu.
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d) Při bezdeší a současně i zástavě srdeční činnosti se provádí
jak umělé dýchání z plic do plic, tak i nepřímá srdeční masáž
výše popsanými způsoby. V případě dvou zachránců /jeden
provádí nepřímou masáž srdce a druhý umělé dýchání/ je poměr
stlačování hrudníku /masáž srdce/ k umělému dýchání 5 : 1, to
znamená, že po pátém stlačení hrudníku se provede jeden
vdech. Když je zachránce pouze jeden, je tento poměr 15 : 3.
2. ZÍSKAT INFORMACE
Především se snažíme zjistit, zda jde o otravu, nebo jiný, život
ohrožující stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo hypoglykemickým šokem, vysoký krevní tlak a pod.).
Pokud jde o otravu, zjišťujeme, jak k otravě došlo, jakou látkou,
kde k otravě došlo (doma - alkohol, léky, čisticí prostředky), v
zaměstnání (s čím pracuje), zda jde o požití, nadýchaní nebo
potřísnění, jak velká je expozice, jaká doba uplynula od
expozice
V každém případě nutno zajistit ošetření.
Řešit situaci klidně ale rozhodně, nepodléhat panice, vyvarovat
se nepodání žádných léků ale naopak i velkému množství a
vysokých dávek léků. Zajistit materiál ev. k rozboru (zvratky),
poznamenat a informovat lékaře o zákrocích (podané léky a
pod). Není-li možno zajistit lékaře ihned, nutno zajistit transport
do nemocnice s doprovodem, schopném dát veškeré potřebné
informace.
3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v
jakém stavu je postižený:
a) zasažení kůže:
Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním
vstřebáváním je třeba použít ochranné rukavice.
Co nejdříve oplachovat postižené místo dostatkem pokud
možno teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 až 15 minut, u
silných alkálií nejméně 1 hodinu !
Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé
látky, přímo pod proudem vody, potřísněný oděv
neprotahujeme přes obličej a dbáme, aby odtékající voda
nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány.
Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a
oplachujeme kůži proudem vody. Po důkladném oplachu
provedeme omytí mýdlem a šamponem u olejových látek a
látek rozpustných v tucích (organická rozpouštědla) a opět
důkladně opláchneme vodou. Kartáček použijeme jenom na
nehty. Kde je účelné, ostříhat kontaminované nehty, vlasy (u
žíravých a toxických látek), důkladně omýt v meziprstí, oblast
za ušima a v kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez
použití mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná,
může vést k poškození kůže tvorbou tepla při chemické
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neutralizaci! Inaktivace pouze u zvláštních případů.
b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch,
a vést k neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se
předešlo vážnému poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k
zevnímu koutku oka (aby voda nestékala do druhého
nepostiženého oka, k ústům a nosu). Výplach oka provádíme 10
- 15 min, nikdy nepoužíváme žádné neutralizační roztoky. U
osob s kontaktními čočkami je třeba čočky nejdříve odstranit.
Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě i
rozumná míra násilí k jeho rozevření. Nepoužívat neutralizační
roztoky, které mohou oko poškodit Vždy odeslat postiženého k
očnímu lékaři
c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na
čistý vzduch, dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj).
Je účelné odstranit parami nasáklý oděv, ostříhat vlasy a nehty
v případě, že by mohli být zdrojem dalšího vstřebávání jedu. U
dráždivých látek hrozí edém plic, postižený musí mít úplný
tělesný klid, chránit ho před prochladnutím, poloha v polosedě,
možno vdechovat kyslík U osob významně exponovaných
látkám špatně rozpustných ve vodě (oxidy dusíku, fosgén,
ozon) a alifatickým uhlovodíkům a ropným látkám - sledovat
nejméně 24 hod.
d/ požití:
U osob v bezvědomí nepodáváme nic ústy, nevyvoláváme
zvracení, uložíme do stabilizované polohy, přivoláme lékaře. U
látek žíravých nepodáváme nic ústy, vypláchneme ústa vodou
nebo mlékem, pokud má pacient úlevu po napití vody nebo
mléka, může požít maximálně 1 - 2 dl těchto tekutin,
nevyvoláváme zvracení, ihned dopravujeme do nemocnice. Ve
většině případů podáváme aktivní uhlí - desetinásobek
množství, které chceme odstranit, prášek nebo rozdrcené tablety
smícháme s 1 - 2 dl vody. Aktivní uhlí nepodáváme po požití
žíravin bez celkového toxického účinku, u látek, které málo
váže - železo, kyanidy, glykoly, alkoholy.
Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy,
kyselina šťavelová a šťavelany, jód, síran měďnatý
Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén,
látky rozpustné v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)
Vyvoláváme zvracení, u jedů obvykle do 2 hod. po požití,
přidáváme až 10 rozdrcených tablet živočišného uhlí do půl
litru vlažné vody, nebo 5 lžiček soli. V případě potřeby
dráždíme prstem nebo neostrým předmětem měkké patro. U
žíravin nevyvoláme zvracení.
Zvracení nikdy nevyvoláváme při požití látek málo škodlivých,
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požití žíravin, požití látek vyvolávajících pěnu (saponáty,
tenzidy), požití látek s rizikem vdechnutí zvratků (benzín, nafta,
petrolej), u stavu somnoletních (ospalost až spavost) - riziko
vdechnutí zvratků.
4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující
vliv požité látky např.
u organofosfátů je to atropin,
u kyanidů je to amylnitrit,
u jodu je to škrob - bramborový a pod,
u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
u bromidů je to chlorid sodný
u ethylenglykolu je to ethylalkohol
u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Bezpečnostní opatření:
* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a
vlastnostmi látek;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými
látkami;
* přidělení a používání OOPP pro běžné použití při zasažení
žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové
holinky, ochranné brýle, ochranný obličejový štít,
kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti kyselým parám a
plynům;
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním
krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky,
zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny,
louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový
štít), ochrana dýchadel;
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;
* případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je
nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance;
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech
těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí",
"Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a
další informace (včetně informací v bezpečnostních listech
apod.);
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
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Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
sociální a zdravotní

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
sociální a zdravotní

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se
2
břemenem;
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, zasažení pracovníka
materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stohu, hranice)
a kusového materiálu;
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4

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, zejména
nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování
předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po
navršeném materiálu;
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit
přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného
pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem;
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací
vysokozdvižným vozíkem;
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky
vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace např.:
"TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ";
"HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU
VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT";

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
sociální a zdravotní

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;
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* předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.)
ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
sociální a zdravotní

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky,
páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.;

2

2

1

4

* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných
nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými
prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození
(pořezání, píchnutí apod.);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
sociální a zdravotní

* provádění manipulačních prací v prostorově stísněných prostorách;
* přiražení prstů, ruky, lokte apod.;
* při manipulaci přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím apod.;

2

2

1

4

* zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování
pořádku, odklízení odpadu;
* při ukládání břemen připravit předem podklady (použít
podložek, prokladů o výšce min. 3 cm);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při

* pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše;
* přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem

3

2

1

6

* zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací
určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více
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sociální a zdravotní skladování

nebo mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a
válení břemene (přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene);
* ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při
sociální a zdravotní skladování

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
sociální a zdravotní

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

1

2

1

2

* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
sociální a zdravotní

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;

1

2

1

2

* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
sociální a zdravotní

* zřícení a pád regálu;

1

3

1

3

* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
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pracovníky současně;
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů,
vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek,
podsuvných válečků atd.);
* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného
břemene před ruční manipulací;
* dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a
opotřebovaných pomůcek;
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek
na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi
břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro
vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke
skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;
* připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);
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Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Posuzovaný objekt Subsystém

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

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;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

P

N

H

R

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.);

Staveniště,
pracoviště,
podlahy a
komunikace pohyb osob

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky 3
v prostorách stavby;

2

1

6

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

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;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

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);

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

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;

* 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;

Úřad městské části Břemena a
Brno-střed / Odbor předměty - pád z
školství, sportu,
výšky
kultury a mládeže
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Poznámka

* odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout šroubů, vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic,
kabelů (např. ve vstupních prostorách, na chodbách apod.);
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* 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;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
školství, sportu,
kultury a mládeže

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
školství, sportu,
kultury a mládeže

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
školství, sportu,
pracoviště
kultury a mládeže

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
školství, sportu,
pracoviště
kultury a mládeže

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
školství, sportu,
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
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kultury a mládeže

* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
školství, sportu,
pracoviště
kultury a mládeže

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
školství, sportu,
kultury a mládeže

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
školství, sportu,
kultury a mládeže

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
školství, sportu,
kultury a mládeže

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
školství, sportu,
kultury a mládeže

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
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Brno-střed / Odbor práce
školství, sportu,
kultury a mládeže

* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
školství, sportu,
kultury a mládeže

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
školství, sportu,
jednotkami
kultury a mládeže

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

* samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru;
* přiražení, naražení osoby neočekávaným pohybem křídel;

2

2

1

4

* zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla,
zástrče apod.);

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
školství, sportu,
a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
kultury a mládeže
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;
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* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace školství, sportu,
pohyb osob
kultury a mládeže

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace školství, sportu,
pohyb osob
kultury a mládeže

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

2

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace školství, sportu,
pohyb osob
kultury a mládeže

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace školství, sportu,
pohyb osob
kultury a mládeže

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
školství, sportu,
kultury a mládeže

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;

Schody a
žebříkové
výstupy - pohyb
osob
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* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
školství, sportu,
kultury a mládeže

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
školství, sportu,
kultury a mládeže

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;

1

2

1

2

* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
školství, sportu,
kultury a mládeže

* zřícení a pád regálu;

1

3

1

3

* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav apod.);

1

100

2

1

2

* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ ČISTOTY KOMUNIKACÍ
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed / Odbor vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
životního prostředí a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed / Odbor vnitrozávodních
životního prostředí a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
životního prostředí

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
životního prostředí

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;
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Poznámka

102

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
životního prostředí pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
životního prostředí pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
životního prostředí pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
životního prostředí pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
životního prostředí

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
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(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
životního prostředí

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);
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* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
životního prostředí

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;
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* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
životního prostředí

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);
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* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
životního prostředí

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;
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* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
životního prostředí

* opaření vodou, horkými nápoji;
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* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
životního prostředí jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;
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* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed / Odbor
životního prostředí

* vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu;
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* snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat,
správné provedení a udržování závěsů vrat;
* mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
životního prostředí

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;
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* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
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* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;
Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
životního prostředí

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;
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* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Zvýšené
* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy, plošiny, lávky, ocelových roštů a
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny jiných zvýšených komunikací, konstrukcí a jejich částí;
životního prostředí a komunikace
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* opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou,
zarážkou o výšce min. 100 mm;
* ochrana materiálu a předmětů proti pádu;
* ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími
předměty (ohrazením, vyloučením vstupu osob, střežením ap.;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činnost, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
životního prostředí a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;
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* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace životního prostředí pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;
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* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace životního prostředí pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1
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* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace životního prostředí pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;
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* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;

1
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* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;
Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
životního prostředí výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;
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* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
životního prostředí

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;
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* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
životního prostředí

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod.
kusového materiálu);
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* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí
sesunutí nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m),
při zajištění jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami,
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků
a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené
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podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti;
Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
životního prostředí

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;
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* předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.)
ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
životního prostředí

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky,
páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.;
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* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných
nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými
prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození
(pořezání, píchnutí apod.);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při
životního prostředí skladování

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;
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* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
životního prostředí

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;
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* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
životního prostředí

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;
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* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
životního prostředí

* zřícení a pád regálu;
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* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav apod.);
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Úřad městské části Nebezpečné
Brno-střed / Odbor látky
životního prostředí

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů) bez ohledu na druh, teplotu,
1
koncentraci a délku působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť nebezpečné je
zasažení očí), zasažení zásadami je nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň je
rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza - různě zbarvený příškvar);
* při expozici parám, aerosolu a plynu
- nízké koncentrace v ovzduší: pálení v nose, rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, pocit
dušení, pálení spojivek, slzení, zarudnutí kůže
- vysoké koncentrace v ovzduší:otok hrtanu, dušnost, kašel, svírání na hrudníku a
bolest za hrudní kosti, plicní otok s vykašláváním krví do růžová zpěněného sputa,
nebezpečí úmrtí, poškození rohovky, na kůži navíc vznikají puchýře;
* při potřísnění očí
poleptání tkání v okolí očí, těžké poškození rohovky (vředy až proděravění), může
vzniknout až oslepnutí;
* při potřísnění kůže
podle koncentrace a délky působení vzniká poleptání I. až III. stupně, při lehkém
postižení se objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je zarudlá, okolí lehce oteklé, při
vyšších koncentracích se objevují na zarudlé kůži puchýřky a vysoké koncentrace
způsobují hlubokou nekrózu rozsáhlé poleptání může i usmrtit;
* při požití
poleptání rtů, úst, hltanu s překrvením a oteklým okolím, postižený zvrací a má průjem,
i krvavý, bolesti jícnu a žaludku s následným vývojem šoku (celkové ochabnutí sil,
dušnost, cyanóza - modravé zbarvení kůže dobře viditelné na rtech, ušních boltcích a
konečcích prstů, orosení studeným potem), který může vést ke smrti, přežije-li
postižený stadium šoku, hrozí proděravění trávícího traktu, následné záněty osrdečníku
a pobřišnice a zejména jizevnaté zúžení jícnu a pyloru (část žaludku)
* vdechování výparů
ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných pomocných chemikálií, které se v
průběhu vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;
* vdechování prachu
přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich rozmíchávání , při manipulaci se
sypkými hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;
* poškození pokožky
při práci s epoxid. pryskyřicemi (působením tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku);
* kontakt s výpary
na rukou, v podpaždí a na obličeji (např. i v důsledku nepřiléhajících OOPP), projevuje
se zapálením a zarudnutím pokožky; tyto jedovaté výpary způsobují také druhotná
onemocnění, která se vesměs špatně hojí;
* vdechování výparů
ředidel, rozpouštědel nebo tvrdidel do průdušek vede k poškození dýchacích cest, v
konečné fázi až trvalému; u lehčích případů dochází k onemocnění bronchů (hůře
snášenliví jsou kuřáci na rozdíl od nekuřáků);
* alergické reakce
v důsledku expozice nejrůznějších látek;
* popálení příp. exploze
při používání ředidel, hořlavých kapalin, reaktivních syntetických pryskyřic (jsou
hořlavá, stejně jako většina ředidel);
* nejrůznější příznaky
jako zarudnutí, vyrážky, ale i rýma, slzení, dýchací obtíže podle konkrétní látky
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Obecné zásady první pomoci
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která
slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví.
Součástí první pomoci jsou i technická opatření (vypnutí
elektrického proudu, vyproštění, zastavení chodu stroje a pod.).
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné
prostředky a pomůcky - voda, která je nejdůležitějším
prostředkem pro přerušování expozice a musí ji být dostatek.
Dále to jsou přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující
ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy
postiženého. Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež musí
být pohotově na místě práce s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se
pracuje.
Při otravách jsou následující zásady první pomoci:
1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV
Je nutné si uvědomit důležitost zachování životně důležitých
funkcí postiženého (dýchání, krevní oběh, vědomí), vzhledem k
tomu, že při zástavě dýchání a krevního oběhu odumírají
mozkové buňky již za 3 až 5 minut. V případě, že postižený
nemá zachovány životně důležité funkce, je třeba přikročit k
neodkladnému oživování:
a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní
podněty, jako hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje.
Zjišťujeme, zda postižený dýchá a zda má zachovanou srdeční
činnost. Dýchání zjišťujeme pozorováním pohybu hrudníku,
poslechem, či přiložením tváře k nosu a ústům postiženého (při
vydechování je na tváři patrný vydechovaný vzduch). Srdeční
činnost kontrolujeme na velkých tepnách, nejlépe na krkavici krční tepně. Pokud postižený je v bezvědomí ale dýchá a má
zachovanou srdeční činnost, ukládá se do stabilizované polohy:
poloha v leže na boku, hlava na straně v mírném záklonu, s
podloženou rukou pod hlavou. Tato poloha umožňuje udržovat
volné dýchací cesty a brání vdechnutí případných zvratků do
plic. Postiženého dále chráníme proti prochladnutí přikrytím a
neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení nebo
nedostatečnému dýchání.
b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen
nedostatečně. Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční
činnosti. U postiženého, který nedýchá, ale má zachovanou
srdeční činnost, se provádí umělé dýchání z plic do plic:
Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, záchrance
provede záklon hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i
tento manévr může vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se
provede tak, že jednu ruku záchrance podloží pod šíjí, druhou
položí na čelo a stlačuje mu hlavu mírně do dozadu, přičemž
rukou, která je pod šíjí, postiženého nadzvedává.
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti.
Po vyčištění dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy
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(kapesníkem, prstem) následuje vlastní dýchání z plic do plic,
přičemž se zachovává záklon hlavy a prsty se stlačují nosní
dírky postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne a vzduch
vydechne do úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení
ukazuje na vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se
opakuje 12 až 16 krát za minutu. Umělé dýchání je možné
provádět přes resuscitační roušku.
c) Při zástavě srdeční činnosti, tedy i krevního oběhu,
provádíme nepřímou masáž srdce. Jejím principem je
nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze
srdce tak, že zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři.
Postižený musí ležet na zádech na tvrdé podložce. Pak
zachránce se zkříženýma rukama a nataženými lokti působí
tlakem svého těla přes zápěstí na dolní třetinu hrudní kosti.
Hrudní kost musí být stlačena o 4 až 5 cm, aby došlo k
požadovanému efektu a nepřímá masáž srdce má být prováděna
s frekvencí 60 až 80 stlačení za minutu.
d) Při bezdeší a současně i zástavě srdeční činnosti se provádí
jak umělé dýchání z plic do plic, tak i nepřímá srdeční masáž
výše popsanými způsoby. V případě dvou zachránců /jeden
provádí nepřímou masáž srdce a druhý umělé dýchání/ je poměr
stlačování hrudníku /masáž srdce/ k umělému dýchání 5 : 1, to
znamená po pátém stlačení hrudníku se provede jeden vdech.
Když je zachránce pouze jeden, je tento poměr 15 : 3.
2. ZÍSKAT INFORMACE
Především se snažíme zjistit, zda jde o otravu, nebo jiný, život
ohrožující stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo hypoglykemickým šokem, vysoký krevní tlak a pod.).
Pokud jde o otravu, zjišťujeme, jak k otravě došlo, jakou
látkou,, kde k otravě došlo (doma - alkohol, léky, čisticí
prostředky), v zaměstnání (s čím pracuje), zda jde o požití,
nadýchaní nebo potřísnění, jak velká je expozice, jaká doba
uplynula od expozice
V každém případě nutno zajistit ošetření.
Řešit situaci klidně ale rozhodně, nepodléhat panice, vyvarovat
se nepodání žádných léků ale naopak i velkému množství a
vysokých dávek léků. Zajistit materiál ev. k rozboru (zvratky),
poznamenat a informovat lékaře o zákrocích (podané léky a
pod). Není-li možno zajistit lékaře ihned, nutno zajistit transport
do nemocnice s doprovodem, schopném dát veškeré potřebné
informace.
3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v
jakém stavu je postižený:
a) zasažení kůže:
Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním
vstřebáváním je třeba použít ochranné rukavice.
Co nejdříve oplachovat postižené místo dostatkem pokud
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možno teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 až 15 minut, u
silných alkálií nejméně 1 hodinu !
Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé
látky, přímo pod proudem vody, potřísněný oděv
neprotahujeme přes obličej a dbáme, aby odtékající voda
nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány.
Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a
oplachujeme kůži proudem vody. Po důkladném oplachu,
provedeme omytí mýdlem a šamponem u olejových látek a
látek rozpustných v tucích (organická rozpouštědla) a opět
důkladně opláchneme vodou. Kartáček použijeme jenom na
nehty. Kde je účelné, ostříhat kontaminované nehty, vlasy (u
žíravých a toxických látek), důkladně omýt v meziprstí, oblast
za ušima a v kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez
použití mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná,
může vést k poškození kůže tvorbou tepla při chemické
neutralizaci! Inaktivace pouze u zvláštních případů.
b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a
vést k neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se
předešlo vážnému poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k
zevnímu koutku oka (aby voda nestékala do druhého
nepostiženého oka, k ústům a nosu). Výplach oka provádíme 10
- 15 min, nikdy nepoužíváme žádné neutralizační roztoky. U
osob s kontaktními čočkami je třeba čočky nejdříve odstranit.
Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě i
rozumná míra násilí k jeho rozevření. Nepoužívat neutralizační
roztoky, které mohou oko poškodit Vždy odeslat postiženého k
očnímu lékaři
c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na
čistý vzduch, dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj).
Je účelné odstranit parami nasákly oděv, ostříhat vlasy a nehty
v případě, že by mohli být zdrojem dalšího vstřebávání jedu. U
dráždivých látek hrozí edém plic, postižený musí mít úplný
tělesný klid, chránit ho před prochladnutím, poloha v polosedě,
možno vdechovat kyslík U osob významně exponovaných
látkám špatně rozpustných ve vodě (oxidy dusíku, fosgén,
ozon) a alifatickým uhlovodíkům a ropným látkám - sledovat
nejméně 24 hod.
d/ požití:
U osob v bezvědomí nepodáváme nic ústy, nevyvoláváme
zvracení, uložíme do stabilizované polohy, přivoláme lékaře. U
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látek žíravých nepodáváme nic ústy, vypláchneme ústa vodou
nebo mlékem, pokud má pacient úlevu po napití vody nebo
mléka, může požít maximálně 1 - 2 dl těchto tekutin,
nevyvoláváme zvracení, ihned dopravujeme do nemocnice. Ve
většině případů podáváme aktivní uhlí - desetinásobek
množství, které chceme odstranit, prášek nebo rozdrcené tablety
smícháme s 1 - 2 dl vody. Aktivní uhlí nepodáváme po požití
žíravin bez celkového toxického účinku, u látek, které málo
váže - železo, kyanidy, glykoly, alkoholy.
Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy,
kyselina šťavelová a šťavelany, jód, síran měďnatý
Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén,
látky rozpustné v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)
Vyvoláváme zvracení, u jedů obvykle do 2 hod. po požití,
přidáváme až 10 rozdrcených tablet živočišného uhlí do půl
litru vlažné vody, nebo 5 lžiček soli. V případě potřeby
dráždíme prstem nebo neostrým předmětem měkké patro. U
žíravin nevyvoláme zvracení.
Zvracení nikdy nevyvoláváme při požití látek málo škodlivých,
požití žíravin, požití látek vyvolávajících pěnu (saponáty,
tenzidy), požití látek s rizikem vdechnutí zvratků (benzín, nafta,
petrolej), u stavu somnoletních (ospalost až spavost) - riziko
vdechnutí zvratků.
4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující
vliv požité látky např.
u organofosfátů je to atropin,
u kyanidů je to amylnitrit,
u jodu je to škrob - bramborový a pod,
u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
u bromidů je to chlorid sodný
u ethylenglykolu je to ethylalkohol
u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Bezpečnostní opatření:
* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a
vlastnostmi látek;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými
látkami;
* přidělení a používání OOPP pro běžné použití při zasažení
žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové
holinky, ochranné brýle, ochranný obličejový štít,
kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti kyselým parám a
plynům;
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním
krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
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* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky,
zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny,
louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový
štít), ochrana dýchadel;
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;
* případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je
nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance;
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech
těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí",
"Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a
další informace (včetně informací v bezpečnostních listech
apod.);
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

STAVEBNÍ ÚŘAD
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ REKLAM A JINÝCH STAVEB DOČASNÝCH
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
ODDĚLENÍ REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, REGISTRU RUIAN A STATISTIKA
ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU A SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ORGÁN
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Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Posuzovaný objekt Subsystém

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed /
pracoviště,
Stavební úřad
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;
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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.);

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed /
pracoviště,
Stavební úřad
podlahy a
komunikace pohyb osob

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky 3
v prostorách stavby;

2

1

6

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed /
pracoviště,
Stavební úřad
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;

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed /
pracoviště,
Stavební úřad
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);

Úřad městské části Staveniště,
Brno-střed /
pracoviště,
Stavební úřad
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;

Úřad městské části Vstupy,
Brno-střed /
schodiště,
Stavební úřad
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;

114

Poznámka

* odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout šroubů, vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic,
kabelů (např. ve vstupních prostorách, na chodbách apod.);
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* očistění obuvi před výstupem na žebřík;
Úřad městské části Výstupy a
Brno-střed /
sestupy
Stavební úřad

* 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, apod.);

Úřad městské části Břemena a
* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy
Brno-střed /
předměty - pád z (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a jiným strojem);
Stavební úřad
výšky
* 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;

Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed /
vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
Stavební úřad
a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed /
vnitrozávodních
Stavební úřad
a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Stavební úřad

115
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* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;
Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed /
parkovací plochy
Stavební úřad

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Stavební úřad
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Stavební úřad
pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Stavební úřad
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed /
komunikace a
Stavební úřad
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

1

116
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Úřad městské části Elektrická
Brno-střed /
zařízení
Stavební úřad

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Stavební úřad

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Stavební úřad

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Stavební úřad

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Stavební úřad

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed /
práce
Stavební úřad

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed /
zobrazovacími
Stavební úřad
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem

117
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(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;
Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed /
Stavební úřad

* samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru;
* přiražení, naražení osoby neočekávaným pohybem křídel;

2

2

1

4

* zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla,
zástrče apod.);

Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed /
Stavební úřad

* pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru;

1

3

1

3

* vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění jejich pádu
zpět (dolů);

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed /
Stavební úřad

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed /
Stavební úřad

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Zvýšené
* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy, plošiny, lávky, ocelových roštů a
Brno-střed /
podlahy, plošiny jiných zvýšených komunikací, konstrukcí a jejich částí;
Stavební úřad
a komunikace

2

3

1

6

* opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou,
zarážkou o výšce min. 100 mm;
* ochrana materiálu a předmětů proti pádu;
* ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími
předměty (ohrazením, vyloučením vstupu osob, střežením ap.;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed /
podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
Stavební úřad
a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Stavební úřad
pohyb osob

118
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* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Stavební úřad
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2
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1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Stavební úřad
pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed /
komunikace Stavební úřad
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed /
žebříkové
Stavební úřad
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
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* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
Úřad městské části Ruční
Brno-střed /
manipulace
Stavební úřad

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2
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1
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* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Úřad městské části Ruční
Brno-střed /
manipulace
Stavební úřad

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se
2
břemenem;
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, zasažení pracovníka
materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stohu, hranice)
a kusového materiálu;
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1

4

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, zejména
nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování
předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po
navršeném materiálu;
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit
přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného
pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem;
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací
vysokozdvižným vozíkem;
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky
vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace např.:
"TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ";
"HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU
VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT";

Úřad městské části Ruční
Brno-střed /
manipulace
Stavební úřad

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod.
kusového materiálu);

2
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* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí
sesunutí nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m),
při zajištění jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami,
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků
a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené

120

podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti;
Úřad městské části Ruční
Brno-střed /
manipulace
Stavební úřad

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka;

2
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4

* předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.)
ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed /
manipulace
Stavební úřad

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky,
páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.;
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* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných
nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými
prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození
(pořezání, píchnutí apod.);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed /
manipulace při
Stavební úřad
skladování

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2
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* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed /
regály
Stavební úřad

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

1
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* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed /
regály
Stavební úřad

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;

1
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1

2

* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed /
regály
Stavební úřad

* zřícení a pád regálu;

1
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1

3

* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav apod.);
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Úřad městské části Nátěrové hmoty Nátěrové hmoty, ředidla, rozpouštědla, lepidla, tmely obsahují velmi různorodé
Brno-střed /
chemické látky, především homology benzenu jako toluen, xylen, ethylbenzen, dále
Stavební úřad
alifatické a alicyklické uhlovodíky (lakový benzín a technické benzíny, cyklohexan),
alkoholy (methylalkohol, ale především cyklohexanol, propylalkohol,
izopropylalkohol). Přes uvedenou různorodost chemických látek akutní i chronická
otrava uvedenými prostředky má určité charakteristiky.
* akutní otrava
- při expozici par a aerosolu
závratě, nevolnost, bolesti hlavy, zvracení, zejména při práci v uzavřených nebo
nedostatečně větraných prostorech - halucinace sluchové, vzácně zrakové, ospalost až
bezvědomí, nepravidelný srdeční rytmus - arytmie
někdy vzniká závislost na inhalované páry
- při potřísnění očí a kůže
po vniknutí do oka může dojít k jeho poškození
dráždivý účinek na kůži, kterou rovněž vysušují a odmašťují, riziko druhotných
kožních onemocnění a infekcí
- při požití
zejména při záměně ředidel - zažívací potíže (bolesti žaludku, nevolnost a zvracení)
nepravidelná srdeční činnost (arytmie)
po vstřebání narkotický účinek
* chronická otrava
pseudoneurastenický syndrom (poruchy spánku, výkyvy nálad, poruchy koordinace,
bolesti hlavy, zažívací potíže); při výrazné dlouhodobé expozici se vyvíjí organické
poškození mozku - atrofie mozkové kůry, které je již příznakem těžké chronické
otravy;
při častém styku s pokožkou ji vysušuje , způsobuje záněty, svědění, prasklinky,
následné infekce s možnou exematizací;
* aerosoly rozprašovaných ředidel a rozpouštědel zvyšují nebezpečí exploze, požáru;

1

Úřad městské části Nátěrové hmoty * požár příp. i exploze, zejména pokud se tyto práce provádějí v uzavřených
Brno-střed /
nevětraných prostorách;
Stavební úřad

3

4

1

12 * uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně uzavřených a
stabilně uložených obalech;
* dodržování protipožárních zásad (vyloučení iniciace, zdrojů
ohně, odklízení odpadu s ohledem na možnost samovznícení);
* zajištění dostatečné výměny vzduchu pokud se práce
provádějí v uzavřených nevětraných prostorách;
* používat odsávacích boxů, stříkacích kabin, stříkacích tunelů;
* nevýbušné provedení a udržování el. instalace a používaných
el. spotřebičů, nářadí a strojů;

Úřad městské části Vápno
Brno-střed /
Stavební úřad

1

1

1

1

oxid vápenatý (CaO)
* akutní poškození organizmu:
- při expozici prachu
nižší koncentrace dráždí horní cesty dýchací - pálení v nose, rýma, pálení v krku,
chrapot, kašel, může dojít až k perforaci nosní přepážky, masivní inhalace vede až k
zánětu plic; pálení spojivek, slzení; na kůži zarudnutí
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* v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním
nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme před
lékařskou první pomoc následovně:
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid,
vyloučit fyzickou námahu postiženého, přivolat lékaře,
- potřísnění očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co
nejdříve odstranit, po ukončení tohoto postupu vždy dopravit k
očnímu lékaři
- potřísnění kůže: co nejdříve začít oplachovat postižené místo
dostatkem teplé vody po dobu 10 - 15 minut, odstranit šatstvo
tak, aby nedošlo k potřísnění nezasažené kůže, důkladně omýt
mýdlem nebo šampónem a znovu opláchnout vodou, pozor na
podchlazení - při požití: podat asi 10 i více tablet aktivního uhlí,
zapít vodou, nevyvolávat zvracení, zajistit vyšetření lékařem;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými
látkami;
* používat speciální rukavice a návleky, zástěry odolné proti
ředidlům, rozpouštědlům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový
štít);
* zajištění větrání, odsávacích zařízení;
* dodržování zásad osobní hygieny, po umytí ochrana pokožky
ohraným krémem;
* ochrana dýchadel, OOPP, ochranné masky (respirátory);
* vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce;

* v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním
nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme
předlékařskou první pomoc následovně:
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid,
poloha v polosedě (usnadní dýchání), nenechat prochladnout,
vhodné vdechovat kyslík, přivolat lékaře
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- při styku s okem
vážné poleptání oka, ale povrchnější než u hydroxidů kovů nebo čpavku, může však
dojít k oslepnutí;
- při styku s kůží
na kůži po styku pupínky, povrchní i hlubší defekty s hladkou spodinou a ohraničeným
zaníceným valem, které se špatně hojí;
* chronické poškození organizmu:
kůže je suchá, loupe se nehty jsou slabé a lomivé s podélnými trhlinami
* hydroxid vápenatý Ca(OH)2
účinky jsou mírnější, avšak v podstatě stejné jako účinky oxidu vápenatého a
toxikologicky se obě látky neoddělují; hydroxid vápenatý účinkuje podstatně slaběji
než hydroxidy alkalických kovů;

- zasažení očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co
nejdříve odstranit, nepoužívat neutralizační roztoky!, po
ukončení tohoto postupu vždy dopravit k očnímu lékaři
- zasažení kůže: co nejdříve začít oplachovat postižené místo
dostatkem vlažné vody po dobu 10 - 15 minut, odstranit šatstvo
nejlépe pod proudem vody a tak, aby nedošlo k potřísnění
nezasažené kůže, důkladně omýt v meziprstí a kožních
záhybech, postižená místa sterilně krýt, pozor na podchlazení,
odborné, dopravit k odbornému lékařskému ošetření
* zdravotní a odborná způsobilost, seznámení s vlastnostmi a
účinky látky;
* omezení prašnosti, účinné větrání , hermetizace tak nebyla
překročena max. přípustná koncentrace CaO 5 mg/m3 vzduchu;
* ochrana OOPP zejména očí a sliznic;
* omezení používání vápna, ve stavebnictví využívat
technologie suchých směsí s max. mechanizací vylučující přímý
kontakt vápna s pracovníky;

Úřad městské části Vápno
Brno-střed /
Stavební úřad

* vdechování vápenného prachu;
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* OOPP k ochraně dýchadel;
* vyloučení nebo alespoň omezení prašnosti;

Úřad městské části Vápno
Brno-střed /
Stavební úřad

* hmotné škody - vápno ničí oděv, obuv apod.;
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* vhodné OOPP;
* vyloučení působení vápna;

Úřad městské části Nebezpečné
Brno-střed /
látky
Stavební úřad

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů) bez ohledu na druh, teplotu,
1
koncentraci a délku působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť nebezpečné je
zasažení očí), zasažení zásadami je nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň je
rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza - různě zbarvený příškvar);
* při expozici parám, aerosolu a plynu
- nízké koncentrace v ovzduší: pálení v nose, rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, pocit
dušení, pálení spojivek, slzení, zarudnutí kůže
- vysoké koncentrace v ovzduší: otok hrtanu, dušnost, kašel, svírání na hrudníku a
bolest za hrudní kosti, plicní otok s vykašláváním krví do růžová zpěněného sputa,
nebezpečí úmrtí, poškození rohovky, na kůži navíc vznikají puchýře;
* při potřísnění očí
poleptání tkání v okolí očí, těžké poškození rohovky (vředy až proděravění), může
vzniknout až oslepnutí;
* při potřísnění kůže
podle koncentrace a délky působení vzniká poleptání I. až III. stupně, při lehkém
postižení se objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je zarudlá, okolí lehce oteklé, při
vyšších koncentracích se objevují na zarudlé kůži puchýřky a vysoké koncentrace
způsobují hlubokou nekrózu rozsáhlé poleptání může i usmrtit;
* při požití
poleptání rtů, úst, hltanu s překrvením a oteklým okolím, postižený zvrací a má průjem,
i krvavý, bolesti jícnu a žaludku s následným vývojem šoku (celkové ochabnutí sil,
dušnost, cyanóza - modravé zbarvení kůže dobře viditelné na rtech, ušních boltcích a
konečcích prstů, orosení studeným potem), který může vést ke smrti, přežije-li
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Obecné zásady první pomoci
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která
slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví.
Součástí první pomoci jsou i technická opatření (vypnutí
elektrického proudu, vyproštění, zastavení chodu stroje apod.).
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné
prostředky a pomůcky - voda, která je nejdůležitějším
prostředkem pro přerušování expozice a musí ji být dostatek.
Dále to jsou přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující
ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy
postiženého. Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež musí
být pohotově na místě práce s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se
pracuje.
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Při otravách jsou následující zásady první pomoci:
1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV
Je nutné si uvědomit důležitost zachování životně důležitých
funkcí postiženého (dýchání, krevní oběh, vědomí), vzhledem k
tomu, že při zástavě dýchání a krevního oběhu odumírají
mozkové buňky již za 3 až 5 minut. V případě, že postižený
nemá zachovány životně důležité funkce, je třeba přikročit k
neodkladnému oživování:
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postižený stadium šoku, hrozí proděravění trávícího traktu, následné záněty osrdečníku
a pobřišnice a zejména jizevnaté zúžení jícnu a pyloru (část žaludku)
* vdechování výparů
ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných pomocných chemikálií, které se v
průběhu vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;
* vdechování prachu
přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich rozmíchávání , při manipulaci se
sypkými hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;
* poškození pokožky
při práci s epoxid. pryskyřicemi (působením tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku);
* kontakt s výpary
na rukou, v podpaždí a na obličeji (např. i v důsledku nepřiléhajících OOPP), projevuje
se zapálením a zarudnutím pokožky; tyto jedovaté výpary způsobují také druhotná
onemocnění, která se vesměs špatně hojí;
* vdechování výparů
ředidel, rozpouštědel nebo tvrdidel do průdušek vede k poškození dýchacích cest, v
konečné fázi až trvalému; u lehčích případů dochází k onemocnění bronchů (hůře
snášenliví jsou kuřáci na rozdíl od nekuřáků);
* alergické reakce
v důsledku expozice nejrůznějších látek;
* popálení příp. exploze
při používání ředidel, hořlavých kapalin, reaktivních syntetických pryskyřic (jsou
hořlavá, stejně jako většina ředidel);
* nejrůznější příznaky
jako zarudnutí, vyrážky, ale i rýma, slzení, dýchací obtíže podle konkrétní látky

a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní
podněty, jako hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje.
Zjišťujeme, zda postižený dýchá a zda má zachovanou srdeční
činnost. Dýchání zjišťujeme pozorováním pohybu hrudníku,
poslechem, či přiložením tváře k nosu a ústům postiženého (při
vydechování je na tváři patrný vydechovaný vzduch). Srdeční
činnost kontrolujeme na velkých tepnách, nejlépe na krkavici krční tepně. Pokud postižený je v bezvědomí ale dýchá a má
zachovanou srdeční činnost, ukládá se do stabilizované polohy:
poloha v leže na boku, hlava na straně v mírném záklonu, s
podloženou rukou pod hlavou. Tato poloha umožňuje udržovat
volné dýchací cesty a brání vdechnutí případných zvratků do
plic. Postiženého dále chráníme proti prochladnutí přikrytím a
neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení nebo
nedostatečnému dýchání.
b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen
nedostatečně. Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční
činnosti. U postiženého, který nedýchá, ale má zachovanou
srdeční činnost, se provádí umělé dýchání z plic do plic:
Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, záchrance
provede záklon hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i
tento manévr může vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se
provede tak, že jednu ruku záchrance podloží pod šíjí, druhou
položí na čelo a stlačuje mu hlavu mírně do dozadu, přičemž
rukou, která je pod šíjí, postiženého nadzvedává.
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti.
Po vyčištění dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy
(kapesníkem, prstem) následuje vlastní dýchání z plic do plic,
přičemž se zachovává záklon hlavy a prsty se stlačují nosní
dírky postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne a vzduch
vydechne do úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení
ukazuje na vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se
opakuje 12 až 16 krát za minutu. Umělé dýchání je možné
provádět přes resuscitační roušku.
c) Při zástavě srdeční činnosti, tedy i krevního oběhu,
provádíme nepřímou masáž srdce. Jejím principem je
nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze
srdce tak, že zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři.
Postižený musí ležet na zádech na tvrdé podložce. Pak
zachránce se zkříženýma rukama a nataženými lokti působí
tlakem svého těla přes zápěstí na dolní třetinu hrudní kosti.
Hrudní kost musí být stlačena o 4 až 5 cm, aby došlo k
požadovanému efektu a nepřímá masáž srdce má být prováděna
s frekvencí 60 až 80 stlačení za minutu.
d) Při bezdeší a současně i zástavě srdeční činnosti se provádí
jak umělé dýchání z plic do plic, tak i nepřímá srdeční masáž
výše popsanými způsoby. V případě dvou zachránců /jeden
provádí nepřímou masáž srdce a druhý umělé dýchání/ je poměr
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stlačování hrudníku /masáž srdce/ k umělému dýchání 5 : 1, to
znamená po pátém stlačení hrudníku se provede jeden vdech.
Když je zachránce pouze jeden, je tento poměr 15 : 3.
2. ZÍSKAT INFORMACE
Především se snažíme zjistit, zda jde o otravu, nebo jiný, život
ohrožující stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo hypoglykemickým šokem, vysoký krevní tlak apod.).
Pokud jde o otravu, zjišťujeme, jak k otravě došlo, jakou
látkou,, kde k otravě došlo (doma - alkohol, léky, čisticí
prostředky), v zaměstnání (s čím pracuje), zda jde o požití,
nadýchaní nebo potřísnění, jak velká je expozice, jaká doba
uplynula od expozice
V každém případě nutno zajistit ošetření.
Řešit situaci klidně ale rozhodně, nepodléhat panice, vyvarovat
se nepodání žádných léků ale naopak i velkému množství a
vysokých dávek léků. Zajistit materiál ev. k rozboru (zvratky),
poznamenat a informovat lékaře o zákrocích (podané léky a
pod). Není-li možno zajistit lékaře ihned, nutno zajistit transport
do nemocnice s doprovodem, schopném dát veškeré potřebné
informace.
3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v
jakém stavu je postižený:
a) zasažení kůže:
Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním
vstřebáváním je třeba použít ochranné rukavice.
Co nejdříve oplachovat postižené místo dostatkem pokud
možno teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 až 15 minut, u
silných alkálií nejméně 1 hodinu !
Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé
látky, přímo pod proudem vody, potřísněný oděv
neprotahujeme přes obličej a dbáme, aby odtékající voda
nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány.
Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a
oplachujeme kůži proudem vody. Po důkladném oplachu,
provedeme omytí mýdlem a šamponem u olejových látek a
látek rozpustných v tucích (organická rozpouštědla) a opět
důkladně opláchneme vodou. Kartáček použijeme jenom na
nehty. Kde je účelné, ostříhat kontaminované nehty, vlasy (u
žíravých a toxických látek), důkladně omýt v meziprstí, oblast
za ušima a v kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez
použití mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná,
může vést k poškození kůže tvorbou tepla při chemické
neutralizaci! Inaktivace pouze u zvláštních případů.
b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
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rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a
vést k neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se
předešlo vážnému poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k
zevnímu koutku oka (aby voda nestékala do druhého
nepostiženého oka, k ústům a nosu). Výplach oka provádíme 10
- 15 min, nikdy nepoužíváme žádné neutralizační roztoky. U
osob s kontaktními čočkami je třeba čočky nejdříve odstranit.
Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě i
rozumná míra násilí k jeho rozevření. Nepoužívat neutralizační
roztoky, které mohou oko poškodit Vždy odeslat postiženého k
očnímu lékaři
c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na
čistý vzduch, dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj).
Je účelné odstranit parami nasáklý oděv, ostříhat vlasy a nehty
v případě, že by mohli být zdrojem dalšího vstřebávání jedu. U
dráždivých látek hrozí edém plic, postižený musí mít úplný
tělesný klid, chránit ho před prochladnutím, poloha v polosedě,
možno vdechovat kyslík U osob významně exponovaných
látkám špatně rozpustných ve vodě (oxidy dusíku, fosgén,
ozon) a alifatickým uhlovodíkům a ropným látkám - sledovat
nejméně 24 hod.
d/ požití:
U osob v bezvědomí nepodáváme nic ústy, nevyvoláváme
zvracení, uložíme do stabilizované polohy, přivoláme lékaře. U
látek žíravých nepodáváme nic ústy, vypláchneme ústa vodou
nebo mlékem, pokud má pacient úlevu po napití vody nebo
mléka, může požít maximálně 1 - 2 dl těchto tekutin,
nevyvoláváme zvracení, ihned dopravujeme do nemocnice. Ve
většině případů podáváme aktivní uhlí - desetinásobek
množství, které chceme odstranit, prášek nebo rozdrcené tablety
smícháme s 1 - 2 dl vody. Aktivní uhlí nepodáváme po požití
žíravin bez celkového toxického účinku, u látek, které málo
váže - železo, kyanidy, glykoly, alkoholy.
Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy,
kyselina šťavelová a šťavelany, jód, síran měďnatý
Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén,
látky rozpustné v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)
Vyvoláváme zvracení, u jedů obvykle do 2 hod. po požití,
přidáváme až 10 rozdrcených tablet živočišného uhlí do půl
litru vlažné vody, nebo 5 lžiček soli. V případě potřeby
dráždíme prstem nebo neostrým předmětem měkké patro. U
žíravin nevyvoláme zvracení.
Zvracení nikdy nevyvoláváme při požití látek málo škodlivých,
požití žíravin, požití látek vyvolávajících pěnu (saponáty,
tenzidy), požití látek s rizikem vdechnutí zvratků (benzín, nafta,
petrolej), u stavu somnoletních (ospalost až spavost) - riziko
vdechnutí zvratků.
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4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující
vliv požité látky např.
u organofosfátů je to atropin,
u kyanidů je to amylnitrit,
u jodu je to škrob - bramborový a pod,
u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
u bromidů je to chlorid sodný
u ethylenglykolu je to ethylalkohol
u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Bezpečnostní opatření:
* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a
vlastnostmi látek;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými
látkami;
* přidělení a používání OOPP pro běžné použití při zasažení
žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové
holinky, ochranné brýle, ochranný obličejový štít,
kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti kyselým parám a
plynům;
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním
krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky,
zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny,
louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový
štít), ochrana dýchadel;
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;
* případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je
nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance;
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech
těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí",
"Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a
další informace (včetně informací v bezpečnostních listech
apod.);
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
Úřad městské části Cement
Brno-střed /
Stavební úřad

* kožní nemoci (spoluúčast chrómu se popírá);
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* vyloučení nebo alespoň omezení kontaktu pokožky
zaměstnanců s cementem;
* vhodné OOPP (ochrana pokožky);
* zajištění těsnosti obalů, zásobníků VLC, zařízení na výrobu
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směsí, nahrazování přípravy malty uzavřeným neprašným
systémem;
* nahrazení výroby betonové směsi na stavbě využíváním
transportbetonu (přepravníky směsí a autočerpadly betonové
směsi);
* výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní způsobilosti;
Úřad městské části Cement
Brno-střed /
Stavební úřad

* akutní poškození organizmu:
- při expozici prachu
prach dráždí sliznice dýchacích cest - pálení v nose, rýma, pálení v krku, chrapot,
kašel, může dojít až k perforaci nosní přepážky, pálení spojivek, slzení; na kůži
zarudnutí
- při styku s okem
při vniknutí do oka a pozdním výplachu může dojít až k poškození rohovky
- při styku s kůží
na kůži po styku - pupínky, vyrážky bývají zvláště mezi prsty, někdy i na kůži celého
těla;
* chronické poškození organizmu:
prach se může spéct v kaménky v nose či průduškách (zaprášení plic nevyvolává);
chronická bronchitida;
* chronický zánět spojivek; vleklý zánět nosohltanu; defekty na sliznici žaludku a
střev, častější výskyt vředů žaludečních a duodenálních;
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1

1

1

1

* v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním
nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme
předlékařskou první pomoc následovně:
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid,
poloha v polosedě (usnadní dýchání), nenechat prochladnout,
vhodné vdechovat kyslík, přivolat lékaře
- zasažení očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co
nejdříve odstranit, nepoužívat neutralizační roztoky!, po
ukončení tohoto postupu vždy dopravit k očnímu lékaři
- zasažení kůže: co nejdříve začít oplachovat postižené místo
dostatkem vlažné vody po dobu 10 - 15 minut, odstranit šatstvo
tak, aby nedošlo k potřísnění nezasažené kůže, důkladně omýt v
meziprstí a kožních záhybech, pozor na podchlazení, dopravit k
odbornému lékařskému ošetření
* zajištění těsnosti obalů, zásobníků VLC, zařízení na výrobu
směsí, nahrazování přípravy malty technologií suchých směsí s
uzavřeným neprašným systémem;
* nahrazení výroby betonové směsi na stavbě využíváním
transportbetonu (přepravníky směsí a autočerpadly betonové
směsi);
* výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní způsobilosti;
* vhodné OOPP (ochrana dýchadel - masky);
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
majetku

P

N

H

R

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
majetku

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
majetku
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
majetku
pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
majetku
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
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* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;
Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
majetku
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
majetku

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
majetku

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
majetku

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
majetku

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
majetku

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;
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majetku
Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
majetku
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
majetku

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
majetku

* úder, nebezpečí srážky osob;

3

1

1

3

* kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo
musí mít průhledné okénko;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
majetku

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
majetku
a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace majetku
pohyb osob

132
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šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;
Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace majetku
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace majetku
pohyb osob

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace majetku
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
majetku
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
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* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
majetku

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
majetku

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se
2
břemenem;
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, zasažení pracovníka
materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stohu, hranice)
a kusového materiálu;

2

1

4

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, zejména
nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování
předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po
navršeném materiálu;
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit
přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného
pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem;
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací
vysokozdvižným vozíkem;
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky
vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace např.:
"TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ";
"HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU
VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT";

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
majetku

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky,
páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.;

2

2

1

4

* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných
nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými
prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození
(pořezání, píchnutí apod.);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na

2

2

1

4

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
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majetku

skladování

uložené předměty;

* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);

Úřad městské části Brno-střed / Odbor majetku
Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
majetku

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

1

2

1

2

* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
majetku

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;

1

2

1

2

* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
majetku

* zřícení a pád regálu;

1

3

1

3

* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav apod.);
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ODBOR INVESTIČNÍ A SPRÁVY BYTOVÝCH DOMŮ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTOVÝCH DOMŮ
ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Silniční vozidla, * zranění nohou (nebo jiné části těla) při sestupování a při seskoku z ložné plochy
pojízdné
vozidla, z kabiny
prostředky a
* pád z vozidla nebo stroje při provádění čistění nebo údržby na zvýšených místech;
stroje

3

3

1

9

* pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné
rovnocenné zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se
madel apod.);
* používání vhodných a bezpečných konstrukcí, prostředků a
pomůcek pro zvyšování míst práce;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Silniční vozidla, * sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla
pojízdné
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam
a podobných nebezpečných míst

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Silniční vozidla, * náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla
pojízdné
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a
podmínkám na staveništi;
* zajištění volných průjezdů;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Silniční vozidla,
pojízdné
prostředky a
stroje

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní
nehody:
- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu),
- náraz vozidla na překážku,
- převrácení vozidla,
- sjetí vozidla mimo vozovku,
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení nebo sražení osoby vozidlem,
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci;

2

3

1

6

* oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz příslušné
skupiny), školení řidičů;
* dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních
přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.;
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání,
rozhlédnout se před vstupem do komunikace;
* zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu ujetí;
* dodržování pracovního režimu;

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

3

Úřad městské části Jednoduché a
Brno-střed / Odbor dvojité žebříky
investiční a správy
bytových domů
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3

1

9

* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
při použití jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o
hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví
jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1
m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující)
zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita
po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán
pouze pro výstup a sestup;

Poznámka
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* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může
být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a
rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich
průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze
používat;
Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm
pracovat současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s
výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště
těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel
blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než
0,5 m od jeho konce;
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* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku,
kdy dochází ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
Úřad městské části Jednoduché a
Brno-střed / Odbor dvojité žebříky
investiční a správy
bytových domů

* pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování;
3
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při
postavení žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení a nerovnoměrném zatížení
žebříku;
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3

1

9

* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
při použití jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o
hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví
jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1
m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující)
zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita
po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán
pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může
být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
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osobními ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a
rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich
průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze
používat;
Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm
pracovat současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s
výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště
těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel
blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než
0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku,
kdy dochází ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
Úřad městské části Jednoduché a
Brno-střed / Odbor dvojité žebříky
investiční a správy
bytových domů

* větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou hmotností (většími
nároky na bezpečné používání nežli žebříky dřevěné);
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12 * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
při použití jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o
hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví
jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1
m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující)
zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
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* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita
po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán
pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může
být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a
rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich
průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze
používat;
Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
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* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm
pracovat současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s
výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště
těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel
blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než
0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku,
kdy dochází ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
Úřad městské části Jednoduché a
Brno-střed / Odbor dvojité žebříky
investiční a správy
bytových domů

* převrácení žebříku jinou osobou, najetí na žebřík projíždějícím vozidlem apod.;

2
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1

6

* zajištění případně ohrazení prostoru kolem paty žebříku;
* bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky
apod.);

Úřad městské části Jednoduché a
Brno-střed / Odbor dvojité žebříky
investiční a správy
bytových domů

* prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka;
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9

* udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
* nepoužívat poškozené žebříky;
* nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po
žebříku více osob současně;
* nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg,
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných žebříků;

Úřad městské části Dvojité žebříky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku;

1

1

1

1

* opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod.
proti rozevření;
* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
při použití jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o
hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví
jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1
m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující)
zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany
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přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita
po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném,
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán
pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné
vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku
opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s
návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může
být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné
skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík
připevnit ke stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu
osobními ochrannými pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a
rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a
sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí
zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím
protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich
průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze
používat;
Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm
pracovat současně více než jedna osoba;
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* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s
výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště
těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel
blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než
0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a
znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku,
kdy dochází ke snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
Úřad městské části Dvojité žebříky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

podjetí dvojitého žebříku, pád pracovníka

1

1

1

1

* neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík
opěrný;
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* 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;

* pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů střech apod. konstrukcí a to 3
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;
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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

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
* pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce;
pracovníků na
střechách práce
tesařské,
pokrývačské,
klempířské,
montážní,
hromosvodářské,
udržovací apod.

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
pracovníků na
střechách práce
tesařské,
pokrývačské,
klempířské,
montážní,
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hromosvodářské, ~ natěračských pracích konstrukcí zařízení na střechách;
udržovací apod. Pozn. v praxi lze uplatnit tyto druhy ochranných
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;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
* nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění (POZ);
pracovníků na
střechách práce
tesařské,
pokrývačské,
klempířské,
montážní,
hromosvodářské,
udržovací apod.

konstrukcemi); ochrana proti pádu se nevyžaduje u plochých
(rovných) střech se sklonem do 100 od 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;
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
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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
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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.
Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
* náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního 2
pracovníků na
zajištění
střechách práce
tesařské,
pokrývačské,
klempířské,
montážní,
hromosvodářské,
udržovací apod.

2

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
pracovníků na
střechách práce
tesařské,
pokrývačské,
klempířské,
montážní,
hromosvodářské,
udržovací apod.

* pád předmětu a materiálu ze střechy na osobu s ohrožením a zraněním hlavy (a to
částí střešní krytiny, úlomkem materiálu, nářadí, klempířského prvku);
* pád úmyslně shazované suti nebo jednotlivých částí odstraňované krytiny,
klempířských prvků a jiných předmětů a prvků ze střechy;

2

3

1

6

* ochrana prostoru pod místy práce na střeše proti ohrožení
padajícími předměty a to:
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím
min. výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s
dostatečnou stabilitou) nebo;
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, popř.;
c) střežením ohroženého prostoru;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupy do objektů;
* bezpečné ukládání materiálu na střeše mimo okraj;
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat na
střechách tak, 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.);

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
pracovníků na
střechách práce
tesařské,
pokrývačské,
klempířské,

* úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením (venkovním el.
vedením nn);

2

3

1

6

* před prováděním prací na střechách učinit opatření proti
dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím elektrických venkovních vedení u střechy nebo nad střechou (ve
smyslu požadavků příslušné ČSN).

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;

(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
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montážní,
hromosvodářské,
udržovací apod.
Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
pracovníků ve
výškách a nad
volnou hloubkou

* pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod.;
3
* 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;
* 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)

Práce a pohyb
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce ve výškách;
pracovníků ve
výškách a nad
volnou hloubkou
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3

4

4

1

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, 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;
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
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konstrukcích;
Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
* pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k
pracovníků ve
výstupům na zvýšená pracoviště;
výškách a nad
volnou hloubkou

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.);

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Práce a pohyb
pracovníků ve
výškách a nad
volnou hloubkou

* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení konstrukcí, zejména dřevěných 2
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.;

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);

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

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;

3

1
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* 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;
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* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;

Úřad městské části Ruční nářadí
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* vyklouznutí nářadí z ruky;
* poranění kloubů ruky úderem o rohy nebo hrany předmětu;

2

2

1

4

* používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím;
* pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny;
* provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v
ruce), hladký vhodný tvar těchto částí, bez prasklin; udržování
suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí; jejich ochrana
před olejem a mastnotou;
* pro danou práci používat správný druh a velikost nářadí;
* pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným
zvyšováním místa práce;

Úřad městské části Ruční nářadí
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pád nářadí ze zvýšených pracovišť, podlah, stolů;
* naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány;

1

2

1

2

* neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah,
zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod.;
* zajišťování nářadí proti pádu používáním poutek, brašen
apod. při práci ve výšce;

Úřad městské části Ruční nářadí
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* stísněné prostory - odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s nářadím ve stísněných
prostorách, při opravách, údržbě;

1

2

1

2

* zajištění dostatku místa pro pracovníka včetně možnosti
upnutí dlouhého materiálu do svěráku;
* úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s
nářadím ve fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník
nemusel pracovat nářadím např. nad hlavou;

Úřad městské části Ruční nářadí
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* dlouhotrvající jednostranné zatížení organismu, nevhodné pracovní polohy;
* nadměrný tlak na část ruky (puchýře, otlaky, mozoly);
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1

4

* provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v
ruce), hladký vhodný tvar těchto částí;
* zácvik, praxe, správná technika práce;
* správný režim práce a odpočinku, případně zařazení
bezpečnostních přestávek;
* zajištění a umožnění vhodné pracovní polohy a pohybového
prostoru;

Úřad městské části Ruční nářadí
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* zasažení osoby uvolněným nástrojem;

1

3

1

3

* nepoužívat poškozené nářadí (s uvolněnou násadou,
deformovanou pracovní částí apod.);

Úřad městské části Kladiva, palice,
Brno-střed / Odbor bicí nářadí
investiční a správy
bytových domů

* zasažení pracovníka kladivem, hlavicí apod. uvolněným z násady;

1

2

1

2

* správné zaklínování kladiva;
* násady kladiv musí odpovídat svými rozměry velikosti
kladiva;
* průběh dřevních vláken nesmí v podélném směru vybíhat po
celé délce z násady;
* násada kladiva z tvrdého vyschlého, pružného dřeva,
odolného proti mechanickým vlivům a rozštěpování (akát,
jasan, bříza, buk);
* nepracovat s kladivem s uvolněnou násadou;
* vhodně zkosenou násadu vložit do oka kladiva a zaklínovat
speciálním ocelovým klínem;
* vylézá-li klín z násady znovu jej zatlouci, vypadává-li a je
volný, musí se včas vyměnit;
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* při dlouhodobějším sekání a v málo přístupných místech
používat kožené rukavice nebo chránič hřbetu ruky, nasazený
na sekáč;
* nesekat sekáčem najednou příliš do hloubky;
Úřad městské části Kladiva, palice,
Brno-střed / Odbor bicí nářadí
investiční a správy
bytových domů

* zasažení kladivem - pohmožděniny levé ruky;

1

2

1

2

* správný způsob práce; soustředěnost při práci, příp. používání
chráničů ruky;
* výběr vhodného druhu kladiva;
* očima sledovat ostří nářadí, např. sekáče, a ne místo dopadu
kladiva;
* nepracovat s poškozeným kladivem;

Úřad městské části Kladiva, palice,
Brno-střed / Odbor bicí nářadí
investiční a správy
bytových domů

* vyklouznutí kladiva z ruky;

1

2

1

2

* násady kladiv být suché a hladké;
* volba délky násady podle hmotnosti kladiva a druhu práce,
pro niž je určeno (např. pro kladivo o váze 600 g je délka
násady cca 335 mm);
* při používání kladivo uchopit u konce násady (kladivo při
práci držet v pravé ruce, cca 15-30 mm od konce násady);

Úřad městské části Kladiva, palice,
Brno-střed / Odbor bicí nářadí
investiční a správy
bytových domů

* vniknutí úlomků (z otřepů kladiva) do očí;

1

3

1

3

* nepoužívat kladiva s roztřepenými, opotřebovanými nebo
zrýhovanými bicími ploskami,
* otřepy, které se na kladivu vytvořily obrousit;
* provádět kontrolu kladiv;

Úřad městské části Šroubováky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* nebezpečí spojená s překračováním namáhání na krut;
* ohnutí nebo zlomení šroubováku;
* pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty;

1

2

1

2

* volba vhodného druhu a velikosti šroubováku;
* nepoužívat poškozený šroubovák;
* netlouci do rukojeti šroubováku kladivem a nepoužívat ho
místo dláta nebo sekáče;
* nepoužívat šroubováku jako páčidla;
* nepracovat se šroubovákem za pomoci kleští, klíče, kladiva
(šroubovák se může zlomit a poškodit šroub), v nezbytných
případech možno použít klíče ale jen u masivních šroubováků
se čtvercovým dříkem;
* při velkém namáhání na krut používat šroubovák s hranatým
dříkem;

Úřad městské části Šroubováky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* neudržení ostří šroubováku v drážce šroubu;
* nechtěné vysunutí šroubováku ze zářezu šroubu;
* píchnutí, bodnutí šroubovákem při jeho sklouznutí;

2
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* pro danou práci používat šroubováku správné velikosti (podle
velikosti šroubu a drážky v jeho hlavě);
* vylomené nebo zdeformované ostří šroubováku odborně
přebrousit, zakalit a popustit (je-li dřík šroubováku jednou
ohnut, je obvykle obtížné jej znovu dokonale vyrovnat);
* boky ostří správně nabroušeného šroubováku rovnoběžné;
* ostří šroubováku zbrušovat do plochého klínu (ne do ostří,
jinak snadno z drážky šroubu vyjede a poškodí ji);

Úřad městské části Šroubováky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* kontakt ostří šroubováku s dlaní při vynaloženém úsilí;

1

2

1

2

* nepoužívat šroubovák s otřepenou nebo jinak porušenou
rukojetí;
* upevnění rukojeti v ose dříku;
* jedinou silou, působící na šroubovák, má být tlak ruky na
držadlo;
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* při šroubování nedržet malé předměty v ruce, ale upnout je do
svěrek nebo do svěráků;
* nikdy nešroubovat předměty v ruce proti dlani;
* šroubovákem nenahrazovat sekáč (úder na rukojeť obvykle
znamená její roztržení, prasknutí a zničení, ostří se odštípne,
vylomí nebo otupí);
Úřad městské části Šroubováky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* úraz el. proudem

1

3

1

3

* při elektrotechnických pracích používat šroubováků s
izolačními rukojeťmi;

Úřad městské části Klíče na matice
Brno-střed / Odbor a šrouby
investiční a správy
bytových domů

* vyklouznutí klíče při vysmeknutí čelisti z matice;
* naražení ruky o okolní předměty;

1

2

1

2

* používat vhodný druh a správnou, vhodnou velikost klíče
(otevřené oboustranné nebo jednostranné klíče, zavřené klíče na
šestihrany a čtyřhrany, klíče očkové vyhnuté, nástrčné a
trubkové klíče, posuvné a šroubové klíče, klíče pro speciální
případy použití);
* otvory a čelisti klíčů rovnoběžné, bez vymačkaných,
vyštípnutých hlav;
* pevné nasazení klíče na matici, která se utahuje;
* na klíče netlouci, ani jich nepoužívat k jiným účelům než jsou
určeny;
* nepoužívat vymačkané, nadměrně opotřebené klíče (čelisti);
* občas promáznout kloub a šroub stavitelných a šroubových
klíčů;
* pokud možno omezit práci se zamaštěnýma rukama;
* při práci s klíčem nepoužívat prodlužujících ramen,
nezvětšovat pákový účinek klíče nastavováním trubkou nebo
údery kladivem (poškozují se závity šroubů nebo matic);

Úřad městské části Klíče na matice
Brno-střed / Odbor a šrouby
investiční a správy
bytových domů

* odření kloubů ruky;
* pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty;

1

2

1

2

* klíčem přitahujeme směrem k sobě, nebezpečné je odtlačovat
maticové klíče (nelze-li jinak pracovat s klíčem, tlačíme na klíč
plochou dlaně otevřené ruky);
* nástrčné, trubkové a očkové klíče jsou bezpečnější než klíče
otevřené, zejména v méně přístupných místech;
* na zrezivělé nebo zapečené šrouby nejdříve nakapeme
petrolej, popř. jinou vhodnou kapalinu, nejdou-li ani po
několika hodinách povolit, nezbývá nic jiného, než hlavu
šroubu nebo matici odseknout a šroub event. odvrtat;

Úřad městské části Klíče na matice
Brno-střed / Odbor a šrouby
investiční a správy
bytových domů

* vyklouznutí stavitelného klíče;

1

2

1

2

* při použití stavitelných klíčů, dbát aby byly namáhány vždy
jen na pevné straně rukojeti a stavěcí šroub přitáhnout tak, aby
čelisti klíče těsně přiléhaly na protilehlé plochy matice;

Úřad městské části Ruční vrtačka
Brno-střed / Odbor
investiční správy

* pořezání;
* nebezpečí vyplývající z nesprávného vedení nástroje;

1
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1
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* před prací řádně upevnit a utáhnout vrták;
* při vrtání volit správný průměr vrtáku;
* po upnutí vrtáku nebo nebozezu s plochou nebo jehlancovitou

152

152

bytových domů

stopkou se otáčením přesvědčit, je-li vrták upnut rovně;
* kolovrátek nebo vrtačku držet kolmo na plochu, vrtat lehce
bez tlačení a dbát, aby se zachoval původní kolmý směr vrtání;
* nepoužívat stopku vrtáku zeslabenou zbroušením;

Úřad městské části Ruční vrtačka
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pád materiálu, nechtěný pohyb obrobku, vrtaného materiálu;

1

2

1

2

* obrobek spolehlivě upnout, nemá-li sám dostatečnou
hmotnost;

Úřad městské části Ruční vrtačka
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pořezání ruky, prstů při vrtání kovů;

1

2

1

2

* třísky odstraňovat štětcem nebo háčkem;

Úřad městské části Nože
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pořezání, píchnutí nožem;

1
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1

2

* pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka;
* nenosit otevřené nože v kapse;
* nože ukládat na bezpečné místo;

Úřad městské části Pracovní stoly
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* nežádoucí pohyb stolu;

1

2

1

2

* stabilní konstrukce dílenského stolu (stůl se nesmí během
práce chvět ani posunovat);

Úřad městské části Pracovní stoly
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* zvýšená únava v důsledku ohýbání zad a natahování rukou;

2
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1

2

* vhodné rozměry stolu;
* výška stolu (800 až 1000 mm);
* udržovat pracovní stůl a pracovní místo v pořádku;
*na stole mít pouze nářadí, které pracovník potřebuje k dané
práci;
* správné ukládání nářadí tj. nářadí, které se drží pravou rukou,
na pravé straně stolu, nářadí, které se drží levou rukou, po levé
straně stolu;
nářadí častěji používané má ležet blíže a nářadí méně používané
odkládá pracovník dále od sebe;.
* nepotřebné nářadí patřící ke stálému vybavení pracoviště
ukládat v zásuvce pracovního stolu nebo ve skříňce;
* osvětlovací elektrické svítidlo, polotovary, výrobky apod.
ukládat mimo pracovní zónu stolu;

Úřad městské části Svěráky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* zvýšená únava v důsledku ohýbání zad a natahování rukou;

2

1

1

2

* správná výška čelistí svěráku (v úrovni lokte pracovníka);

Úřad městské části Svěráky
Brno-střed / Odbor
investiční a správy

* uvolnění, vyklouznutí, prokluzování předmětu ze svěráku;

1

2

1

2

* správná volba velikosti svěráku vzhledem k upínanému
materiálu;
* předmět, upínaný do čelistí svěráku spolehlivě upevnit, aby se
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bytových domů

Úřad městské části Pneumatické
Brno-střed / Odbor nářadí
investiční a správy
bytových domů

Úřad městské části Pneumatické
Brno-střed / Odbor nářadí
investiční a správy
bytových domů

během práce nepohnul ani nevyklouzával;
* okraje čelistí v každé poloze rovnoběžné, s neobroušenými
zářezy na pracovní ploše;
* vyměnit vylámané nebo opotřebované čelisti svěráku;
* k upevnění trubek ve svěráku se používat zvláštních
prismatických vložek;
* tenké plechy upínat mezi dřevěné špalky nebo styčnice z
měkkého kovu;
* poškození zařízení, prasknutí hadice;

2

* zranění očí, obličeje a uvolněnými jemnými částicemi;

2
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1

4

4

* u pneumatického nářadí nutno dodržovat rozmezí tlaku
vzduchu udané výrobcem (zpravidla tlak cca 0,5 až 0,8 Mpa tj.
5 až 8 bar) využívat regulátor, (příliš nízký tlak vzduchu snižuje
výkon nářadí, naopak příliš vysoký tlak vede ke zvýšenému
opotřebování a ke snížení životnosti nářadí);
* zajištění vhodného zdroje vzduchu - kompresoru, (spotřeba
vzduchu se u většiny nářadí pohybuje v rozmezí 200 až 300
l/min);
* podle spotřeby vzduchu připojit nářadí přívodní hadicí o
odpovídajícím průřezu. (na nářadí se spotřebou do 400 l/min.
Vzduchu jde o Js cca 8 mm, nad 400 l/min. cca 13 mm);
* vodní kondenzát denně kontrolovat a včas jej vypouštět
(vyprazdňovat);
* správná funkce průběžného mazání nářadí (olejovač nebo je
olejovač součástí odlučovače vody);

* opatření odbočky potrubí pro upevnění pryžové hadice
vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventilem;
* hadici před připojením k pneumatickému nářadí profouknout
stlačeným vzduchem;
* při profukování být volný konec hadice držet tak, aby tlakový
vzduch nerozviřoval prach a proudil do volného prostoru;
* neomezovat průtok vzduchu ohýbáním hadic;
* nepoužívat poškozených nebo rozleptaných pryžových hadic
a spojek;
* spojení hadice zaručuje stálost spojení při max. dovoleném
provozním tlaku vzduchu;
* hadice je na nátrubku zajištěna pevně proti sesmeknutí
sponami, nebo k tomu určenými svorkami;
* dodržován zákaz uvolňovat pneumatické nástroje po použití
vystřelováním;
* pneumatické nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen
když je v klidu;
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečné blízkosti nářadí a
hadic;
* chránit přívody stlačeného vzduchu (hadice) proti poškození;
* seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí prováděny, jen jeli nářadí v klidu;
* před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav uzavřít přívod
vzduchu a z hadice vypustit tlakový vzduch;
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Úřad městské části Plynové zařízení
Brno-střed / Odbor pro kotelnu a
investiční a správy otop kotlů
bytových domů

* nebezpečí vyplývající z vlastností zemního plynu;
* výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem iniciací při nekontrolovaném úniku a
výronu zemního plynu v uzavřených prostorách (v objektech kotelen) v důsledku:
- narušení, poškození a netěsnosti plynového potrubí, koroze potrubí;
- netěsnosti připojení plynoměru, uzávěru plynu, spojovacích částí plynovodu apod. s
následným únikem, zemního plynu do uzavřených prostor přilehlých objektů, kde
dojde k výbuchu vytvořené výbušné směsi;

1

4

1

4

- vadného zabezpečovacího zařízení;
- přehřátí spotřebiče v důsledku vysokého příkonu;
- kolísajícího nebo neorganizovaně obnoveného tlaku plynu, když hořák před tím
uhasl;
- prošlehnutí plamene k trysce hořáku spotřebiče (kotle);
- nesprávné obsluhy a údržby způsobené:
. nedokonale uzavřeným uzávěrem pro odstavený spotřebič,
. nezapáleného hořáku a otevřeného uzávěru před ním,
. špatně seřízenými plameny hořáku,
. částečně ucpanými hořáky;
* popáleniny způsobené plamenem zapáleného hořícího plynu nebo výbuchem směsi
zemní plyn - vzduch
* únik a přítomnost zemního plynu bez zápachu, který ztratil průchodem zeminou;

Úřad městské části Plynové zařízení * výbuch směsi zemního plynu ve směsi se vzduchem při odvzdušňování a
Brno-střed / Odbor pro kotelnu a
odplyňování potrubí a spotřebičů;
investiční a správy otop kotlů
bytových domů
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1

3

1

3

* zajištění těsnosti plynových zařízení a znemožnění výronu a
úniku plynu a potlačení nebo znemožnění jeho iniciace
(otevřený oheň včetně skrytých doutnajících materiálů, žhavých
předmětů zahřátých na zápalnou teplotu plynné směsi, zbytků
po svařování), mechanická nebo elektrická jiskra, výboj statické
elektřiny);
* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových
spotřebičů; zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici
výbušnosti tj. 5 % ve směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru
(zemní plyn může být přiveden k výbuchu při koncentraci 5 15 % ve směsi se vzduchem);
* neužívání plynovodu jako nosné konstrukce, k zavěšování
různých předmětů;
* zabránění poškození plynových potrubí a jiných plynových
zařízení;
* provádět resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení
čistění, seřizování a dodavatelský servis;
* zajistit, aby opravy vykonávala jen oprávněná firma;
* k hl. uzávěru mít trvale k dispozici ovládací prvek, u uzávěrů
umístěných v uzavřené skříňce, výklenku apod.;
* zajištění odborné způsobilosti topiče - osvědčení k obsluze
plyn. kotlů (k obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem
nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče),
zdravotní způsobilost obsluhy, poučení a zacvičení v obsluze
plyn. kotlů;
* uzavření přívodu plynu při výměně armatur, opravách;
* při zapalování spotřebičů dodržovat a postupovat dle návodu
k obsluze kotle/hořáku a místního provozního řádu;
* netěsnosti zjišťovat ihned po příznacích nebo informacích o
úniku plynu (první orientace, čich, sluch ap.;
* při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;
* při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit
účinné větrání, zabránit vzniku jiskření (vypnutí el. proudu);
* zjišťování netěsností v rámci kontrol armatur, plynoměrů,
šroubení pro připojení spotřebičů ap);
* v šachtách a nevětratelných prostorách provádět kontrolu
ovzduší vždy před vstupem do těchto prostor;
* provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení,
včetně odstraňování zjištěných závad;
* odborné provádění odplynění a odvzdušnění;
* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových
spotřebičů;
* zabránění vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici
výbušnosti tj. 5 % ve směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru
(zemní plyn může být přiveden k výbuchu při koncentraci 5 15 % ve směsi se vzduchem);
* provádět resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení
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čistění, seřizování a dodavatelský servis;
* zajistit, aby opravy vykonávala jen oprávněná firma;
* uzavření přívodu plynu při výměně armatur, opravách;
* netěsnosti zjišťovat ihned po příznacích nebo informacích o
úniku plynu (první orientace, čich, sluch ap);
* při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;
* zjišťování netěsností v rámci kontrol armatur, plynoměrů,
šroubení pro připojení spotřebičů ap);
* provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení,
včetně odstraňování zjištěných závad;
Úřad městské části Plynové zařízení * výbuch směsi zemního plynu se vzduchem při zapalování kotlů/spotřebičů a při práci 2
Brno-střed / Odbor pro kotelnu a
s ohněm v uzavřených prostorách (kotelnách), kde plyn unikl (uniká);
investiční a správy otop kotlů
bytových domů

Úřad městské části Plynové zařízení * otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku v plynových kotelnách, případně přilehlých 1
Brno-střed / Odbor pro kotelnu a
prostorách;
investiční a správy otop kotlů
* nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů;
bytových domů
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4

1

1

6

4

* při zapalování kotlů/spotřebičů postupovat dle návodu k
používání kotle/hořáku a místního provozního řádu;
* netěsnosti zjišťovat ihned po příznacích nebo informacích o
úniku plynu (první orientace, čich, sluch apod.);
* zajištění těsnosti plynových zařízení a znemožnění výronu a
úniku plynu a potlačení nebo znemožnění jeho iniciace
(otevřený oheň (včetně skrytých doutnajících materiálů,
žhavých předmětů zahřátých na zápalnou teplotu plynné směsi,
zbytků po svařování), mechanická nebo elektrická jiskra, výboj
statické elektřiny);
* zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plynových
spotřebičů; zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici
výbušnosti tj. 5 % ve směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru
(zemní plyn může být přiveden k výbuchu při koncentraci 5 15 % ve směsi se vzduchem);
* provádět resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení
čistění, seřizování a dodavatelský servis;
* zajistit, aby opravy vykonávala jen oprávněná firma;
* k hlavnímu uzávěru plynu (HUP) mít trvale k dispozici
ovládací prvek, u uzávěrů umístěných v uzavřené skříňce,
výklenku apod.;
* zajištění odborné způsobilosti topiče - osvědčení k obsluze
plyn. kotlů (k obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem
nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče;
obsluha musí být zdravotně způsobilá, poučena a zacvičena v
obsluze plyn. kotlů;
* při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;
* při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit
účinné větrání, zabránit vzniku jiskření (vypnutí el. proudu);
* zjišťování netěsností v rámci kontrol armatur, plynoměrů,
šroubení pro připojení spotřebičů ap);
* šachtách a nevětratelných prostorách provádět kontrolu
ovzduší vždy před vstupem do těchto prostor;
* provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení,
včetně odstraňování zjištěných závad;
* při uvádění do provozu postupovat podle místního provozního
řádu, resp. návodu a pokyny výrobce;
* před zapálením kotle/ spotřebiče se přesvědčit o nezávadnosti
odtahu spalin;
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* zajištění dokonalého spalování, odvádění spalin a
dostatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva a
účinného větrání (nezakrývat větrací otvory!);
* zajištění správného tahu, prohlídky odtahů spalin a komínů;
* provádění kontrol ovzduší (resp. úniku spalin - CO);
* zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat ve
lhůtách dle provozního předpisu, provádět odborné prohlídky
kotelny každý rok;
Úřad městské části Plynové zařízení * poškození kotle, výjimečně výbuch kotle v případě nedostatku vody v kotli a
Brno-střed / Odbor pro kotelnu a
přetopení kotle;
investiční a správy otop kotlů
bytových domů

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
a staveništních
závodních
komunikacích

Úřad městské části Provoz na
* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
Brno-střed / Odbor vnitrozávodních překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
investiční a správy a staveništních * zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
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4

* při uvádění do provozu postupovat podle místního provozního
řádu, resp. návodu a pokynů výrobce;
* provozování kotle s dostatkem vody, správná obsluha dle
návodu k obsluze;
* správná funkce výstroje a zabezpečovacího zařízení
(termostatů, expansomatů apod.),
* preventivní údržba a servis zařízení kotle;
* nedoplňování studené vody do ohřátého kotle;
* funkční zabezpečovací zařízení (ochrana proti překročení
max. pracovního přetlaku, pracovní teploty a nedostatku vody v
soustavě);
* funkční pojistné zařízení proti překročení dovoleného
přetlaku - expanzní (vyrovnávací) nádoba buď otevřená nebo
tlaková (uzavřená) s plynovým polštářem a to buď bez
membrány (expander) nebo s membránou (expansomat), a dále
pojistné ventily, systém doplňovacího čerpadla s přepouštěním
zajištění expanzní nádoby proti zamrznutí;
* funkční teploměr pro měření výstupní teploty teplonosné
látky a tlakoměr pro měření přetlaku teplonosné látky v kotli;
* dbát na bezpečný provoz zabezpečovacího zařízení;
* zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat a
ve lhůtách dle provozního předpisu prověřovat správnou funkci
bezpečnostní výstroje;
* provádět odborné prohlídky kotelny každý rok;
zařízení umožňující nastavení přísl. parametrů a hlavní uzávěry
topného média mít zabezpečené proti neoprávněné manipulaci;

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
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bytových domů

závodních
komunikacích

* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

Úřad městské části Oplocení
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pád, zřícení oplocení a zasažení osoby;

1

2

1

2

* správné konstrukční provedení oplocení; (založení
podezdívky - pokud možno v nezámrzné hloubce, správná
volba délky pole (vzdálenost sloupků), výšky oplocení atd.) dle
funkce, druhu namáhání a materiálu oplocení;
* udržování oplocení;

Úřad městské části Oplocení
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pohyb brány - zasažení osoby;

1

2

1

2

* zajištění brány v otevřené poloze proti samovolnému zavření;
* udržování ocelových konstrukcí brány, včetně závěsů v
řádném stavu;
* snadná ovladatelnost křídel brány;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
investiční a správy
bytových domů

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;

Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
investiční a správy
bytových domů

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
investiční a správy pracoviště

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;
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bytových domů

východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
investiční a správy pracoviště
bytových domů

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
investiční a správy pracoviště
bytových domů

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
investiční a správy pracoviště
bytových domů

* náraz dopravního prostředku na překážku;

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
investiční a správy
bytových domů

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

1

3

1

3

1

4

1

4

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Atmosferická
* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou elektřinou);
Brno-střed / Odbor elektřina (blesk) * smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním vůdčím jiskrovým výbojem;
investiční a správy
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým výbojem:

159

* vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích
zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiných
svodičů atmosférického napětí (na administrativních a

159

bytových domů

- popáleniny všech stupňů;
- ochrnutí nervového systému;
- šok, zástava dechu;
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných látek (energií blesku)
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové plochy nebo hmoty
* zranění vzniklá nepřímým účinkem blesku v jeho blízkosti např. ožehnutím,
ozářením intenzivním ultrafialovým zářením odhozením nebo poškozením organismu
vzduchovou vlnou, ohlušením, případně též zemním proudem (krokovým napětím)
rozptýleným kolem místa svodu při výboji blesku;

provozních budovách a kovových konstrukcích);
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v
řádném stavu (revize, odstraňování závad);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - Atmosférická
elektřina")

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
investiční a správy
bytových domů

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
investiční a správy
bytových domů

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
investiční a správy
bytových domů

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
investiční a správy
bytových domů

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
investiční a správy
bytových domů

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
investiční a správy jednotkami
bytových domů

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;

1

3

1

3

* umožnění bezpečného přístupu ke světlíkům z vnější i vnitřní
strany (zřízení bezpečných výstupů, ochozů, lávek apod.);

Úřad městské části Zvýšené
* pád osob při otevírání, čistění, údržbě světlíků, při výměně skleněných výplní
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny světlíků ve vyšších místech budov (v případě obtížně přístupných světlíků);

160
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investiční a správy a komunikace
bytových domů
Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru;
* přiražení, naražení osoby neočekávaným pohybem křídel;

2

2

1

4

* zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla,
zástrče apod.);

Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pád posuvných dveří;

1

3

1

3

* posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí;

Úřad městské části Vrata, dveře
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru;

1

3

1

3

* vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění jejich pádu
zpět (dolů);

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* úder, nebezpečí srážky osob;

3

1

1

3

* kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo
musí mít průhledné okénko;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Zvýšené
* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy, plošiny, lávky, ocelových roštů a
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny jiných zvýšených komunikací, konstrukcí a jejich částí;
investiční a správy a komunikace
bytových domů

2

3

1

6

* opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou,
zarážkou o výšce min. 100 mm;
* ochrana materiálu a předmětů proti pádu;
* ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími
předměty (ohrazením, vyloučením vstupu osob, střežením ap.;

Úřad městské části Zvýšené
* propadnutí osoby podlahou, poklopem, podlahovým roštem, střešním oknem apod.;
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny
investiční správy a komunikace
bytových domů

1

4

1

4

* opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty,
zajištěnými proti posunutí, zvrtnutí a jinému. nežádoucímu
pohybu;
* udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a
poškozených prvků (zkorodovaných roštů, poklopů, nahnilých
fošen a dřevěných částí poklopů apod.);
* udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových
komunikací (svislých ocel. žebříků);

Úřad městské části Zvýšené
* práce a pohyb pracovníků po střeše, šlápnutí na poškozenou, neúnosnou část střechy, 2
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny pohyb osob v blízkosti okapu resp. jiného volného okraje střechy s následkem pádu ze

4

1

8

* zajištění bezpečného pohybu po střeše, (dostatečná únosnost
střechy, zábradlí);

161
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investiční a správy a komunikace
bytových domů

střechy nebo propadnutí střechou - neúnosnou střešní krytinou (např. z vlnitých
azbestocementových, plechových aj.desek) ;

Úřad městské části Zvýšené
* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností, při nichž je pracovník
Brno-střed / Odbor podlahy, plošiny vystaven nebezpečí pádu, na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob,
investiční a správy a komunikace
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu
bytových domů
atd.);
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly;

* určení vhodných kotvících bodů pro použití prostředků
osobního zajištění (bezpečnostních postrojů);
* při práci na neúnosné střešní krytině ochrana proti propadnutí;
2

3

1

6

* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce,
zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní
zdí popř. jiným ochranným prvkem;
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky,
např. při pracích na střechách;
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace investiční a správy pohyb osob
bytových domů

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace investiční a správy pohyb osob
bytových domů

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace investiční a správy pohyb osob
bytových domů

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
průchodů, obslužných prostorů apod.;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace investiční a správy pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku

1

162

162

bytových domů

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;
Schody a
žebříkové
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;

Úřad městské části Rampy
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* pád osoby z volného okraje rampy, uklouznutí po namrzlém, zledovatělém povrchu;

2

3

1

6

* rovné a protiskluzové provedení povrchu rampy;
* označení volného okraje rampy černožlutým šrafováním;
* opatření volného okraje rampy snímatelným a jinak
upraveným zábradlím (slouží-li rampa jako komunikace);
* dostatečné osvětlení rampy;
* v zimním období odstraňování námrazy, kluzkosti;
* dodržení max. sklonu vnitřních ramp pro dopravu 1 : 12 (8,3
%); max. sklonu vnitřních ramp komunikací pro pěší 1 : 8 (12,5
%), výjimečně max. sklon vnitřních ramp pro pěší 1 : 6 (16,6
%);

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* poškození nádoby a její výstroje, únik látky, nebezpečí popálení, hoření, možnost
1
výbuchu, poleptání;
* destrukce nádoby, tlaková vlna, ohrožení mechanickými částmi - jejich vymrštěním,
vmetením do prostoru;
* zamoření půdy a vod;

4

1

4

* do provozu uvádět jen nádoby, jejichž stav neohrožuje
bezpečnost osob a majetku, u nichž byly provedeny předepsané
stavební a první tlakové zkoušky, výchozí revize a posouzení
shody a mají předepsanou provozní dokumentaci, mají
předepsanou a úplnou výstroj a příslušenství, včetně
přezkoušení, jsou-li nádoby řádně umístěny;
* provádět pravidelné revize a zkoušky, čištění a údržbu;
* plnit povinnosti provozovatele tj. zejména:
- vypracovat provozní pokyny,
- ustanovit zodpovědného pracovníka za provoz nádob,
- zajistit potřebnou obsluhu a údržbu,

Tlakové nádoby
stabilní (nejvyšší
pracovní přetlak
vyšší než 0,07
MPa, obsahující
plyn, páry nebo
žíravé jedovaté a
výbušné
kapaliny o
jakékoliv teplotě
nebo kapaliny o

163

163

teplotě
převyšující jejich
bod varu při
přetlaku 0,07
MPa)

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

- zajistit dodržování všech předpisů pokynů a příkazů,
- vybavit pracovníky OOPP,
- vést přesnou evidenci nádob, jejich změn,
- vést dokumentaci, záznamy o odstranění zjištěných závad;
* obsluhovatel nádoby starší 18-ti let, způsobilý k výkonu
obsluhy, seznámen a vycvičen k práci obsluhovatele;

Tlaková nádoba * destrukce tlakového celku TNS s ohrožením osob dynamickými účinky kovových
(TNS) vzdušník částí TNS působením tlaku;
kompresoru
(vzduch)

Tlaková nádoba úraz elektrickým proudem;
(TNS) vzdušník
kompresoru
(vzduch)

1

3

4

3

1

1

4

9

* při provozu chránit TNS před poškozením, nezasahovat do
konstrukce nádoby ani podpěr a patek;
* nepokládat TNS přímo na plášť, zajišťovat správné postavení
a zajištění stability TNS;
* správná funkce výstroje TNS vhodnými, správně volenými a
umístěnými armaturami (tlakoměrem, pojistným ventilem), a
jejich správné nastavení (dle pasportu), trvalé udržování ve
správném funkčním stavu, pravidelné kontroly pojistného
ventilu a nulování tlakoměru, pravidelné odkalování;
* zajištění přístupnosti pro obsluhu uzávěrů pojistného ventilu,
tlakoměru;
* nezatěžování pojistného ventilu;
* nenahrazování pojistných ventilů tlakovými spínači v
případech, kdy zdroj tlaku je vyšší než max. pracovní přetlak
TNS;
* zajišťování preventivní údržby, pravidelné kontroly TNS a
funkce výstroje, pravidelné revize, vedení dokumentace pasportu TNS;
* odborné provádění oprav TNS;
* provozování elektrických zařízení v bezpečném stavu,
zejména jde o uzemnění proudovou či napěťovou ochranu,
správné zapojení, krytí, stav vodičů apod.;
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve skladovacích prostorách, po zakopnutí o
překážku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta,
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy,
protiskluzový posyp);
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se
2
břemenem;
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, zasažení pracovníka
materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stohu, hranice)
a kusového materiálu;

2

1

4

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, zejména
nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování
předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po
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navršeném materiálu;
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit
přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného
pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem;
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací
vysokozdvižným vozíkem;
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky
vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace např.:
"TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ";
"HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU
VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT";
Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu;
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení, skutálení apod.
kusového materiálu);

2

2

1

4

* zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší
plochu;
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí
sesunutí nebo pád a převržení;
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů
jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m),
při zajištění jeho stability provázáním;
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami,
opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu
skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků
a kotoučů apod.;
* pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené
podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* pád břemene na nohu, naražení břemenem;
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;

2

2

1

4

* před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost,
soudržnost, fixaci) přepravních obalů;
* správné způsoby ruční manipulace;
* správné uchopení břemene;
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích
otvorů, držadel;
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících uchopení;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* přetížení a namožení;
2
* natržení nebo natažení svalů a šlach paží následkem fyzického přetížení a
nepřiměřené námahy;
* natržení svalů a šlach při náhlých prudkých pohybech prochladlých nerozhýbaných
svalů, zejména spojených s vysokým zatížením;
* vznik tříselné nebo stehenní kýly při prudkém zvednutí břemene u manipulujících,
kteří mají měkké břišní svalstvo a nedostatečnou pevnost tříselných vazů, při
doprovodném zvýšení nitrobřišního a nitrohrudního tlaku v důsledku zadržení dechu a
nadměrného zatížení vaziva při prudkém zvedání;

3

1

6

* informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být
učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, zejména o
hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-li hmotnost
břemene rozložena nerovnoměrně;
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a
postupech manipulace;
* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu
50 kg;
* při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční
manipulaci řešit současně i počet pracovníků s ohledem na tvar,
hmotnost, rozměry (zejména délku) a v případě, že manipulaci
bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který
bude práci celé skupiny řídit a koordinovat;
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami např.
sochory, páčidly, samosvornými a jinými kleštěmi, stojany,
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seřizovatelnými popruhy, vozíky, přepravky, koše, klece,
polohovadla, válečky, skluzy apod.;
Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné
2
poloze;
Poškození páteře může nastat zejména v případech, je-li břemeno:
- příliš těžké nebo příliš velké;
- neskladné nebo obtížně uchopitelné;
- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se přemisťovat;
- umístěné v takové poloze, že je třeba je držet či s ním manipulovat daleko od těla, s
nakláněním či vytáčením trupu,
- je pravděpodobné,,že díky jeho obrysům a nebo konzistenci může způsobit
pracovníkům úraz, zejména v případě srážky.
Riziko poškození páteře, může nastat, je-li fyzická námaha:
- přílišná,
- dosahována pouze otáčením trupu,
- je pravděpodobné, že bude mít za následek prudký pohyb břemene,
- vykonávána tělem v nestabilní pozici
* poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem;
* postupné k poškození kosterního aparátu, svalů, vazů i cév;
* akutní nebo chronické poranění kostry, projevující se lumboischiatickými bolestmi v
křížové části páteře (často následkem zvedání břemen s ohnutými zády)

3

1

6

* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a
postupech manipulace;
* dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu
manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad;
* správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko
těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulaci provádět
pokud možno v poloze bez ohnutých zad; apod.);
* zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním
směru;
* zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní;
* udržování rovné a nekluzné podlahy;
* používání vhodné pracovní obuvi;
* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a vhodné
úrovni a umožnit, aby pracovník mohl zaujmout správnou
polohu v bezpečné výšce;
* zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný
odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická
námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s
přihlédnutím k zatížení páteře;
* pokud možno vyloučit činnost, při které pracovník nemůže
změnit pracovní tempo;

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky,
páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.;

2

2

1
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* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;
* úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných
nebezpečných částí;
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými
prkny apod.;
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození
(pořezání, píchnutí apod.);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace
investiční a správy
bytových domů

* provádění manipulačních prací v prostorově stísněných prostorách;
* přiražení prstů, ruky, lokte apod.;
* při manipulaci přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím apod.;

2

2

1

4

* zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování
pořádku, odklízení odpadu;
* při ukládání břemen připravit předem podklady (použít
podložek, prokladů o výšce min. 3 cm);

Úřad městské části Ruční
Brno-střed / Odbor manipulace při
investiční a správy skladování
bytových domů

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;
* naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na
uložené předměty;

2

2

1

4

* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací,
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor;
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice,
kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.);

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na manipulačních a ložných plochách;

2

2

1
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* upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak,
aby nebyly kluzké;
* vhodná pracovní obuv;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

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

2

2

1
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* využívat v maximálně možné míře paletizace a
kontejnerizace;
* používat vhodnou pracovní obuv;
* dodržovat správné pracovní postupy a uchopení břemene;
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Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše;
* přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím, bočnicím vozidel při
zvedání a ukládání břemen;

2

2

1

4

* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu,
nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;
* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními
čely hydraulickými zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými
manipulačními zařízeními,

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

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

2

2

1
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* udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního
čela vozidel v řádném stavu;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene 2
v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru,
po posunutí převážených břemen během jejich dopravy atd.

3

1
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* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při
vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu
zajišťující jeho stabilitu;
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a
nakládce;
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů
přepravovaných v prostých paletách;
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních
prostředcích volit v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a
hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení
manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti
dopravních prostředků, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr.
prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání manipulační
jednotky;
* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na
vozidlech a jiných dopravních prostředcích nutno používat
upevňovací prostředky jako např. upínací pásy s napínací
ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s ráčnou, a
bezp. hákem s karabinou;
* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud
možno vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka
nebo vykládka břemen s vyšším těžištěm (např. stojany s
materiálem apod.);
* pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit
tak, aby nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a tím
k nebezpečnému naklonění ložné plochy dopravního prostředku
a možnému převržení nebo sesutí nákladu;

Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a nakládce na pracovníka/osobu;
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* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při
vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu
zajišťující jeho stabilitu;
* kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v
případě potřeby zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky,
které vyloučí sesunutí nebo pád či převržení tohoto materiálu;
* pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí
zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene,
přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat břemeno v
průběhu činnosti manipulačního zařízení,
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu,
nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;
* nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po
odstranění upevnění nebo ukotvení břemen;
* ližiny nesmějí mít větší sklon než 30° od vodorovné roviny;
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* nosníky ližin upevňovat na dopravním prostředku pomocí
háků či jiného spolehlivého upevňovacího zařízení;
Úřad městské části
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nakládka a
vykládka
dopravních
prostředků

* přejetí, naražení, přitlačení osoby dopravním prostředkem;

1

3

1

3

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

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
investiční a správy
bytových domů

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka;

1

2

1

2

* zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na
širší plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu
apod.);
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu
proti pádu;
* zajištění stability každého druhu materiálu ukládaného do
regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
investiční a správy
bytových domů

* pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk;

1

2

1

2

* ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve
výšce nad 1,8 m prováděna z bezpečných zařízení a pomůcek
(žebříky, pojízdné schůdky, manipulační plošiny apod.);
* nevystupovat po konstrukci regálu;

Úřad městské části Skladovací
Brno-střed / Odbor regály
investiční a správy
bytových domů

* zřícení a pád regálu;

1

3

1

3

* zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením,
popř. opřením o konstrukce;
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve
sloupci (nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;
* nepřetěžovat regály;
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do
vyšších buněk, těžší do dolních apod.);
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na
něj (kromě mimořádných případů oprav apod.);

Úřad městské části Nátěrové hmoty
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

Nátěrové hmoty, ředidla, rozpouštědla, lepidla, tmely obsahují velmi různorodé
chemické látky, především homology benzenu jako toluen, xylen, ethylbenzen, dále
alifatické a alicyklické uhlovodíky (lakový benzín a technické benzíny, cyklohexan),
alkoholy (methylalkohol, ale především cyklohexanol, propylalkohol,
izopropylalkohol). Přes uvedenou různorodost chemických látek akutní i chronická
otrava uvedenými prostředky má určité charakteristiky.
* akutní otrava
- při expozici par a aerosolu
závratě, nevolnost, bolesti hlavy, zvracení, zejména při práci v uzavřených nebo
nedostatečně větraných prostorech - halucinace sluchové, vzácně zrakové, ospalost až
bezvědomí, nepravidelný srdeční rytmus - arytmie
někdy vzniká závislost na inhalované páry
- při potřísnění očí a kůže
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1

1

1

1

* v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním
nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme
předlékařskou první pomoc následovně:
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid,
vyloučit fyzickou námahu postiženého, přivolat lékaře,
- potřísnění očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co
nejdříve odstranit, po ukončení tohoto postupu vždy dopravit k
očnímu lékaři
- potřísnění kůže: co nejdříve začít oplachovat postižené místo
dostatkem teplé vody po dobu 10 - 15 minut, odstranit šatstvo
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po vniknutí do oka může dojít k jeho poškození
dráždivý účinek na kůži, kterou rovněž vysušují a odmašťují, riziko druhotných
kožních onemocnění a infekcí
- při požití
zejména při záměně ředidel - zažívací potíže (bolesti žaludku, nevolnost a zvracení)
nepravidelná srdeční činnost (arytmie)
po vstřebání narkotický účinek
* chronická otrava
pseudoneurastenický syndrom (poruchy spánku, výkyvy nálad, poruchy koordinace,
bolesti hlavy, zažívací potíže); při výrazné dlouhodobé expozici se vyvíjí organické
poškození mozku - atrofie mozkové kůry, které je již příznakem těžké chronické
otravy;
při častém styku s pokožkou ji vysušuje , způsobuje záněty, svědění, prasklinky,
následné infekce s možnou exematizací;
* aerosoly rozprašovaných ředidel a rozpouštědel zvyšují nebezpečí exploze, požáru;
Úřad městské části Nátěrové hmoty * požár příp. i exploze, zejména pokud se tyto práce provádějí v uzavřených
Brno-střed / Odbor
nevětraných prostorách;
investiční a správy
bytových domů

Úřad městské části Vápno
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

tak, aby nedošlo k potřísnění nezasažené kůže, důkladně omýt
mýdlem nebo šampónem a znovu opláchnout vodou, pozor na
podchlazení - při požití: podat asi 10 i více tablet aktivního uhlí,
zapít vodou, nevyvolávat zvracení, zajistit vyšetření lékařem;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými
látkami;
* používat speciální rukavice a návleky, zástěry odolné proti
ředidlům, rozpouštědlům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový
štít);
* zajištění větrání, odsávacích zařízení;
* dodržování zásad osobní hygieny, po umytí ochrana pokožky
ohraným krémem;
* ochrana dýchadel, OOPP, ochranné masky (respirátory);
* vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce;
3

oxid vápenatý (CaO)
1
* akutní poškození organizmu:
- při expozici prachu
nižší koncentrace dráždí horní cesty dýchací - pálení v nose, rýma, pálení v krku,
chrapot, kašel, může dojít až k perforaci nosní přepážky, masivní inhalace vede až k
zánětu plic; pálení spojivek, slzení; na kůži zarudnutí
- při styku s okem
vážné poleptání oka, ale povrchnější než u hydroxidů kovů nebo čpavku, může však
dojít k oslepnutí;
- při styku s kůží
na kůži po styku pupínky, povrchní i hlubší defekty s hladkou spodinou a ohraničeným
zaníceným valem, které se špatně hojí;
* chronické poškození organizmu:
kůže je suchá, loupe se nehty jsou slabé a lomivé s podélnými trhlinami
* hydroxid vápenatý Ca(OH)2
účinky jsou mírnější, avšak v podstatě stejné jako účinky oxidu vápenatého a
toxikologicky se obě látky neoddělují; hydroxid vápenatý účinkuje podstatně slaběji
než hydroxidy alkalických kovů;
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4

1

1

1

12 * uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně uzavřených a
stabilně uložených obalech;
* dodržování protipožárních zásad (vyloučení iniciace, zdrojů
ohně, odklízení odpadu s ohledem na možnost samovznícení);
* zajištění dostatečné výměny vzduchu pokud se práce
provádějí v uzavřených nevětraných prostorách;
* používat odsávacích boxů, stříkacích kabin, stříkacích tunelů;
* nevýbušné provedení a udržování el. instalace a používaných
el. spotřebičů, nářadí a strojů;

1

* v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním
nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme
předlékařskou první pomoc následovně:
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid,
poloha v polosedě (usnadní dýchání), nenechat prochladnout,
vhodné vdechovat kyslík, přivolat lékaře
- zasažení očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co
nejdříve odstranit, nepoužívat neutralizační roztoky!, po
ukončení tohoto postupu vždy dopravit k očnímu lékaři
- zasažení kůže: co nejdříve začít oplachovat postižené místo
dostatkem vlažné vody po dobu 10 - 15 minut, odstranit šatstvo
nejlépe pod proudem vody a tak, aby nedošlo k potřísnění
nezasažené kůže, důkladně omýt v meziprstí a kožních
záhybech, postižená místa sterilně krýt, pozor na podchlazení,
odborné, dopravit k odbornému lékařskému ošetření
* zdravotní a odborná způsobilost, seznámení s vlastnostmi a
účinky látky;
* omezení prašnosti , účinné větrání , hermetizace tak nebyla
překročena max. přípustná koncentrace CaO 5 mg/m3 vzduchu;
* ochrana OOPP zejména očí a sliznic;
* omezení používání vápna, ve stavebnictví využívat
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technologie suchých směsí s max. mechanizací vylučující přímý
kontakt vápna s pracovníky;
Úřad městské části Vápno
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* vdechování vápenného prachu;

1

1

1

1

* OOPP k ochraně dýchadel;
* vyloučení nebo alespoň omezení prašnosti;

Úřad městské části Vápno
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* hmotné škody - vápno ničí oděv, obuv apod.;

1

1

1

1

* vhodné OOPP;
* vyloučení působení vápna;

Úřad městské části Nebezpečné
Brno-střed / Odbor látky
investiční a správy
bytových domů

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů) bez ohledu na druh, teplotu,
1
koncentraci a délku působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť nebezpečné je
zasažení očí), zasažení zásadami je nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň je
rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza - různě zbarvený příškvar);
* při expozici parám, aerosolu a plynu
- nízké koncentrace v ovzduší: pálení v nose, rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, pocit
dušení, pálení spojivek, slzení, zarudnutí kůže
- vysoké koncentrace v ovzduší: otok hrtanu, dušnost, kašel, svírání na hrudníku a
bolest za hrudní kosti, plicní otok s vykašláváním krví do růžová zpěněného sputa,
nebezpečí úmrtí, poškození rohovky, na kůži navíc vznikají puchýře;
* při potřísnění očí
poleptání tkání v okolí očí, těžké poškození rohovky (vředy až proděravění), může
vzniknout až oslepnutí;
* při potřísnění kůže
podle koncentrace a délky působení vzniká poleptání I. až III. stupně, při lehkém
postižení se objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je zarudlá, okolí lehce oteklé, při
vyšších koncentracích se objevují na zarudlé kůži puchýřky a vysoké koncentrace
způsobují hlubokou nekrózu rozsáhlé poleptání může i usmrtit;
* při požití
poleptání rtů, úst, hltanu s překrvením a oteklým okolím, postižený zvrací a má průjem,
i krvavý, bolesti jícnu a žaludku s následným vývojem šoku (celkové ochabnutí sil,
dušnost, cyanóza - modravé zbarvení kůže dobře viditelné na rtech, ušních boltcích a
konečcích prstů, orosení studeným potem), který může vést ke smrti, přežije-li
postižený stadium šoku, hrozí proděravění trávícího traktu, následné záněty osrdečníku
a pobřišnice a zejména jizevnaté zúžení jícnu a pyloru (část žaludku)
* vdechování výparů
ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných pomocných chemikálií, které se v
průběhu vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;
* vdechování prachu
přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich rozmíchávání, při manipulaci se
sypkými hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;
* poškození pokožky
při práci s epoxid. pryskyřicemi (působením tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku);
* kontakt s výpary
na rukou, v podpaždí a na obličeji (např. i v důsledku nepřiléhajících OOPP), projevuje
se zapálením a zarudnutím pokožky; tyto jedovaté výpary způsobují také druhotná
onemocnění, která se vesměs špatně hojí;
* vdechování výparů
ředidel, rozpouštědel nebo tvrdidel do průdušek vede k poškození dýchacích cest, v

1

1

1

Obecné zásady první pomoci
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která
slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví.
Součástí první pomoci jsou i technická opatření (vypnutí
elektrického proudu, vyproštění, zastavení chodu stroje apod.).
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné
prostředky a pomůcky - voda, která je nejdůležitějším
prostředkem pro přerušování expozice a musí ji být dostatek.
Dále to jsou přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující
ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy
postiženého. Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež musí
být pohotově na místě práce s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se
pracuje.
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Při otravách jsou následující zásady první pomoci:
1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV
Je nutné si uvědomit důležitost zachování životně důležitých
funkcí postiženého (dýchání, krevní oběh, vědomí), vzhledem k
tomu, že při zástavě dýchání a krevního oběhu odumírají
mozkové buňky již za 3 až 5 minut. V případě, že postižený
nemá zachovány životně důležité funkce, je třeba přikročit k
neodkladnému oživování:
a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní
podněty, jako hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje.
Zjišťujeme, zda postižený dýchá a zda má zachovanou srdeční
činnost. Dýchání zjišťujeme pozorováním pohybu hrudníku,
poslechem, či přiložením tváře k nosu a ústům postiženého (při
vydechování je na tváři patrný vydechovaný vzduch). Srdeční
činnost kontrolujeme na velkých tepnách, nejlépe na krkavici krční tepně. Pokud postižený je v bezvědomí ale dýchá a má
zachovanou srdeční činnost, ukládá se do stabilizované polohy:
poloha v leže na boku, hlava na straně v mírném záklonu, s
podloženou rukou pod hlavou. Tato poloha umožňuje udržovat
volné dýchací cesty a brání vdechnutí případných zvratků do
plic. Postiženého dále chráníme proti prochladnutí přikrytím a
neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení nebo
nedostatečnému dýchání.

170

konečné fázi až trvalému; u lehčích případů dochází k onemocnění bronchů (hůře
snášenliví jsou kuřáci na rozdíl od nekuřáků);
* alergické reakce
v důsledku expozice nejrůznějších látek;
* popálení příp. exploze
při používání ředidel, hořlavých kapalin, reaktivních syntetických pryskyřic (jsou
hořlavá, stejně jako většina ředidel);
* nejrůznější příznaky
jako zarudnutí, vyrážky, ale i rýma, slzení, dýchací obtíže podle konkrétní látky

b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen
nedostatečně. Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční
činnosti. U postiženého, který nedýchá, ale má zachovanou
srdeční činnost, se provádí umělé dýchání z plic do plic:
Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, záchrance
provede záklon hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i
tento manévr může vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se
provede tak, že jednu ruku záchrance podloží pod šíjí, druhou
položí na čelo a stlačuje mu hlavu mírně do dozadu, přičemž
rukou, která je pod šíjí, postiženého nadzvedává.
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti.
Po vyčištění dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy
(kapesníkem, prstem) následuje vlastní dýchání z plic do plic,
přičemž se zachovává záklon hlavy a prsty se stlačují nosní
dírky postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne a vzduch
vydechne do úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení
ukazuje na vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se
opakuje 12 až 16 krát za minutu. Umělé dýchání je možné
provádět přes resuscitační roušku.
c) Při zástavě srdeční činnosti, tedy i krevního oběhu,
provádíme nepřímou masáž srdce. Jejím principem je
nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze
srdce tak, že zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři.
Postižený musí ležet na zádech na tvrdé podložce. Pak
zachránce se zkříženýma rukama a nataženými lokti působí
tlakem svého těla přes zápěstí na dolní třetinu hrudní kosti.
Hrudní kost musí být stlačena o 4 až 5 cm, aby došlo k
požadovanému efektu a nepřímá masáž srdce má být prováděna
s frekvencí 60 až 80 stlačení za minutu.
d) Při bezdeší a současně i zástavě srdeční činnosti se provádí
jak umělé dýchání z plic do plic, tak i nepřímá srdeční masáž
výše popsanými způsoby. V případě dvou zachránců /jeden
provádí nepřímou masáž srdce a druhý umělé dýchání/ je poměr
stlačování hrudníku /masáž srdce/ k umělému dýchání 5 : 1, to
znamená po pátém stlačení hrudníku se provede jeden vdech.
Když je zachránce pouze jeden, je tento poměr 15 : 3.
2. ZÍSKAT INFORMACE
Především se snažíme zjistit, zda jde o otravu, nebo jiný, život
ohrožující stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo hypoglykemickým šokem, vysoký krevní tlak apod.).
Pokud jde o otravu, zjišťujeme, jak k otravě došlo, jakou látkou,
kde k otravě došlo (doma - alkohol, léky, čisticí prostředky), v
zaměstnání (s čím pracuje), zda jde o požití, nadýchaní nebo
potřísnění, jak velká je expozice, jaká doba uplynula od
expozice
V každém případě nutno zajistit ošetření.
Řešit situaci klidně ale rozhodně, nepodléhat panice, vyvarovat
se nepodání žádných léků ale naopak i velkému množství a
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vysokých dávek léků. Zajistit materiál ev. k rozboru (zvratky),
poznamenat a informovat lékaře o zákrocích (podané léky
apod.). Není-li možno zajistit lékaře ihned, nutno zajistit
transport do nemocnice s doprovodem, schopném dát veškeré
potřebné informace.
3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v
jakém stavu je postižený:
a) zasažení kůže:
Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním
vstřebáváním je třeba použít ochranné rukavice.
Co nejdříve oplachovat postižené místo dostatkem pokud
možno teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 až 15 minut, u
silných alkálií nejméně 1 hodinu !
Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé
látky, přímo pod proudem vody, potřísněný oděv
neprotahujeme přes obličej a dbáme, aby odtékající voda
nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány.
Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a
oplachujeme kůži proudem vody. Po důkladném oplachu,
provedeme omytí mýdlem a šamponem u olejových látek a
látek rozpustných v tucích (organická rozpouštědla) a opět
důkladně opláchneme vodou. Kartáček použijeme jenom na
nehty. Kde je účelné, ostříhat kontaminované nehty, vlasy (u
žíravých a toxických látek), důkladně omýt v meziprstí, oblast
za ušima a v kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez
použití mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná,
může vést k poškození kůže tvorbou tepla při chemické
neutralizaci! Inaktivace pouze u zvláštních případů.
b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a
vést k neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se
předešlo vážnému poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k
zevnímu koutku oka (aby voda nestékala do druhého
nepostiženého oka, k ústům a nosu). Výplach oka provádíme 10
- 15 min, nikdy nepoužíváme žádné neutralizační roztoky. U
osob s kontaktními čočkami je třeba čočky nejdříve odstranit.
Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě i
rozumná míra násilí k jeho rozevření. Nepoužívat neutralizační
roztoky, které mohou oko poškodit Vždy odeslat postiženého k
očnímu lékaři
c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na
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čistý vzduch, dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj).
Je účelné odstranit parami nasáklý oděv, ostříhat vlasy a nehty
v případě, že by mohli být zdrojem dalšího vstřebávání jedu. U
dráždivých látek hrozí edém plic, postižený musí mít úplný
tělesný klid, chránit ho před prochladnutím, poloha v polosedě,
možno vdechovat kyslík U osob významně exponovaných
látkám špatně rozpustných ve vodě (oxidy dusíku, fosgén,
ozon) a alifatickým uhlovodíkům a ropným látkám - sledovat
nejméně 24 hod.
d/ požití:
U osob v bezvědomí nepodáváme nic ústy, nevyvoláváme
zvracení, uložíme do stabilizované polohy, přivoláme lékaře. U
látek žíravých nepodáváme nic ústy, vypláchneme ústa vodou
nebo mlékem, pokud má pacient úlevu po napití vody nebo
mléka, může požít maximálně 1 - 2 dl těchto tekutin,
nevyvoláváme zvracení, ihned dopravujeme do nemocnice. Ve
většině případů podáváme aktivní uhlí - desetinásobek
množství, které chceme odstranit, prášek nebo rozdrcené tablety
smícháme s 1 - 2 dl vody. Aktivní uhlí nepodáváme po požití
žíravin bez celkového toxického účinku, u látek, které málo
váže - železo, kyanidy, glykoly, alkoholy.
Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy,
kyselina šťavelová a šťavelany, jód, síran měďnatý
Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén,
látky rozpustné v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)
Vyvoláváme zvracení, u jedů obvykle do 2 hod. po požití,
přidáváme až 10 rozdrcených tablet živočišného uhlí do půl
litru vlažné vody, nebo 5 lžiček soli. V případě potřeby
dráždíme prstem nebo neostrým předmětem měkké patro. U
žíravin nevyvoláme zvracení.
Zvracení nikdy nevyvoláváme při požití látek málo škodlivých,
požití žíravin, požití látek vyvolávajících pěnu (saponáty,
tenzidy), požití látek s rizikem vdechnutí zvratků (benzín, nafta,
petrolej), u stavu somnoletních (ospalost až spavost) - riziko
vdechnutí zvratků.
4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující
vliv požité látky např.
u organofosfátů je to atropin,
u kyanidů je to amylnitrit,
u jodu je to škrob - bramborový apod
u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
u bromidů je to chlorid sodný
u englykolu je to ethylalkohol
u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Bezpečnostní opatření:
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* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a
vlastnostmi látek;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými
látkami;
* přidělení a používání OOPP pro běžné použití při zasažení
žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové
holinky, ochranné brýle, ochranný obličejový štít,
kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti kyselým parám a
plynům;
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním
krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky,
zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny,
louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový
štít), ochrana dýchadel;
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;
* případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je
nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance;
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech
těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí",
"Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a
další informace (včetně informací v bezpečnostních listech
apod.);
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
Úřad městské části Cement
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* kožní nemoci (spoluúčast chrómu se popírá);
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* vyloučení nebo alespoň omezení kontaktu pokožky
zaměstnanců s cementem;
* vhodné OOPP (ochrana pokožky);
* zajištění těsnosti obalů, zásobníků VLC, zařízení na výrobu
směsí, nahrazování přípravy malty uzavřeným neprašným
systémem;
* nahrazení výroby betonové směsi na stavbě využíváním
transportbetonu (přepravníky směsí a autočerpadly betonové
směsi);
* výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní způsobilosti;

Úřad městské části Cement
Brno-střed / Odbor
investiční a správy
bytových domů

* akutní poškození organizmu:
- při expozici prachu
prach dráždí sliznice dýchacích cest - pálení v nose, rýma, pálení v krku, chrapot,
kašel, může dojít až k perforaci nosní přepážky, pálení spojivek, slzení; na kůži
zarudnutí
- při styku s okem
při vniknutí do oka a pozdním výplachu může dojít až k poškození rohovky
- při styku s kůží
na kůži po styku - pupínky, vyrážky bývají zvláště mezi prsty, někdy i na kůži celého
těla;

1

1

1

1

* v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním
nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme
předlékařskou první pomoc následovně:
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid,
poloha v polosedě (usnadní dýchání), nenechat prochladnout,
vhodné vdechovat kyslík, přivolat lékaře
- zasažení očí: co nejrychleji vyplachovat oko velkým
množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 15 minut, proud vody
směřovat od vnitřního koutku k zevnímu, víčka je nutno
rozevřít i násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je co
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* chronické poškození organizmu:
prach se může spéct v kaménky v nose či průduškách (zaprášení plic nevyvolává);
chronická bronchitida;
* chronický zánět spojivek; vleklý zánět nosohltanu; defekty na sliznici žaludku a
střev, častější výskyt vředů žaludečních a duodenálních;

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el.
investiční a správy proudem
bytových domů

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el.
investiční a správy proudem
bytových domů

nejdříve odstranit, nepoužívat neutralizační roztoky!, po
ukončení tohoto postupu vždy dopravit k očnímu lékaři
- zasažení kůže: co nejdříve začít oplachovat postižené místo
dostatkem vlažné vody po dobu 10 - 15 minut, odstranit šatstvo
tak, aby nedošlo k potřísnění nezasažené kůže, důkladně omýt v
meziprstí a kožních záhybech, pozor na podchlazení, dopravit k
odbornému lékařskému ošetření
* zajištění těsnosti obalů, zásobníků VLC, zařízení na výrobu
směsí, nahrazování přípravy malty technologií suchých směsí s
uzavřeným neprašným systémem;
* nahrazení výroby betonové směsi na stavbě využíváním
transportbetonu (přepravníky směsí a autočerpadly betonové
směsi);
* výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní způsobilosti;
* vhodné OOPP (ochrana dýchadel - masky);

* úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti, zpravidla dotyk 1
na nekryté, či jinak nezajištěné živé části el. zařízení např. při obsluze a činnostech na
el. zařízeních pracovníky seznámenými a poučenými, úlek při průchodu el. proudu
tělem postiženého, následně pád z výšky apod.;

* dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s
částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako:
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), nedokonalá ochrana před úrazem el.
proudem neživých částí (např. dříve nulování, zemnění);
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem (nahodilým, neúmyslným, svévolným)
vyplývající z příslušných předpisů;
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící jištění el. výstroje, (výzbroje) např.
částí el. zařízení, pracovních strojů apod.;
- při nechráněných živých částech např. v otevřeném rozvaděči, poškozené části el.
instalace, demontované kryty apod.;
- přístupné živé části el. zařízení v důsledku mechanického poškození např. rozváděče
apod.;
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** vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající
práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi
pod napětím;
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad);
* nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce
v blízkosti el. vedení a zařízení;
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby
(požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek
nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění;
* dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat
přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky
zakrytí, uzavření;
* respektování bezpečnostních sdělení;
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající
práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi
pod napětím;
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích
šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících
šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář pracovník znalý s vyšší kvalifikací);
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při
vytržení byl přerušen jako poslední;
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;

175

* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné
zacházení s kabely a přívod. šňůrami;
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým
přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze
zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť
konstruovány a uzpůsobeny);
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen
v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s
vidlicemi na obou stranách;
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o
jeho řádném stavu (řádná kontrola );
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu
polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v
blízkosti el. vedení a zařízení;
Úřad městské části Elektrická
* dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, kovových konstrukcí) s el. vodiči při 1
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. manipulaci, při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů (lešení), jednoduchých
investiční a správy proudem
žebříků, výsuvných žebříků v blízkosti venkovního el. vedení;
bytových domů

1

1

1

* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce
v blízkosti el. vedení a zařízení;
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního
el. vedení vn a vvn;

Úřad městské části Elektrická
* nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi elektrických zařízení;
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el.
investiční a správy proudem
bytových domů
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* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající
práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi
pod napětím;
* provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem
neživých částí ( při kontaktu pracovníků s neživými částmi na
nichž je v případě poruchy napětí (napětí na vodivé kostře stroje
nebo nářadí);
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad);
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o
jeho řádném stavu ( řádná kontrola);
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce
v blízkosti el. vedení a zařízení;

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el.
investiční a správy proudem
bytových domů

1

* záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení - 1
šňůry
* neověření správnosti připojení, při neodborné opravě přívodní šňůry, při použití
prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušeným ochranným vodičem, a
dále při nerespektování barevného označení vodičů;
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* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích
šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících
šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář
min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší
kvalifikací);
* respektovat barevné označení vodičů;
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné
kontroly prozatímního el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);
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* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen
v nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s
vidlicemi na obou stranách;
Úřad městské části Elektrická
* vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. pracovníky;
investiční a správy proudem
bytových domů

1

1

1

1

* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při
vytržení byl přerušen jako poslední;
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.)
* pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Úřad městské části Elektrická
* porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiné
1
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. mechanické poškození izolace na holý vodič) následkem toho pak vystavení nebezpečí
investiční a správy proudem
mechanického poškození (chybné uložení nebo nesprávné používání);
bytových domů

1

1

1

* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po
komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození
staveništním a jiným zařízením;
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné
kontroly prozatímního el. zařízení;
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled
pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad);
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.
zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;

Úřad městské části Elektrická
* nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí;
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. * nepřístupný hlavní vypínač prozatímního el. zařízení;
investiční a správy proudem
* nevhodné umístění hlavního vypínače;
bytových domů

1

1

1

1

* vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a
bezpečné obsluhy a ovládání;
* informování všech zaměstnanců stavby ...................... o
umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu;
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům;
prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před
mechanickým poškozením);
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby
(požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek
nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění (v
objektech zařízení staveniště ……………….v zimním období);

Úřad městské části Elektrická
* nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení (i při manipulaci s
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. mechanismy a jinými zařízeními v blízkosti el. zařízení);
investiční a správy proudem
bytových domů

1

1

1

1

* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního
el. vedení vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min.
vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;

Úřad městské části Elektrická
* zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i
Brno-střed / Odbor zařízení - úraz el. vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením;
investiční a správy proudem
bytových domů

1

1

1

1

* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního
el. vedení vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min.
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vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;
Úřad městské části Atmosférická
Brno-střed / Odbor elektřina
investiční a správy
bytových domů

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

Úřad městské části Údržba a opravy * pád osoby z výšky - ze stroje nebo zařízení;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená místa stroje/zařízení;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích
zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím
jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na
budovách a objektech;
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v
řádném stavu (revize, odstraňování závad);

1

1

1

1

* pracovní plošiny opatřit z volných stran zábradlím, instalace
madel, držáků, stupadel apod.;
* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce;
* zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou,
dostatečný počet žebříků v potřebných délkách, bezpečných
prostředků a prvků k výstupu a pohybu po stroji/zařízení
(stupadla, nášlapné patky, žebříky apod.),
* používat vhodné a bezpečné konstrukce, prostředky a
pomůcky pro zvyšování míst práce, přidržovat se madel apod.;
* před výstupem odstranit znečistění na povrchu pochůzných
ploch a prvcích, udržovat výstupové, pochůzné prvky a plochy;
* neseskakovat ze zvýšených míst;
* při provádění rozsáhlejších a náročnějších oprav zajistit
pomocné konstrukce, lešení, pracovní pomůcky a prostředky;
* dle potřeby použít prostředku osobního zajištění proti pádu z
výšky (zejména v případech nutného odstranění zábradlí,
poklopů apod.);
* zabránit přístupu osob k volným nezajištěným okrajům
zařízení, technologických linek apod.;
* při odstranění podlahových roštů, poklopu nebo zábradlí
otvor prozatímně ohradit nebo zakrýt a přilehlý prostor dle
potřeby dobře osvětlit;

Úřad městské části Údržba a opravy * propadnutí pracovníka pórorošty, neúnosnou podlahou;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * propadnutí montážním a jiným otvorem po odstranění zakrytí, poklopu, póroroštu;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* udržování podlah, plošin, dle potřeby zesílení pochůzných
ploch a konstrukcí;
* u otvoru zřídit zábradlí, zábranu, nápadnou překážku;
* zakrytí otvoru při přerušení a ukončení práce, příp. střežení
určenou osobou;
* zabránění a vyloučení vstupu nepovolaných osob na místo
práce a do nebezpečného prostoru;
* koordinované pracovní postupy;
* zvýšená opatrnost při práci v blízkosti otvorů;

Úřad městské části Údržba a opravy * pád osoby na rovině - uklouznutí, zakopnutí na podlaze, pochůzné ploše v okolí
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení stroje nebo na stroji;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* zabránit úniku provozních kapalin, tyto vypouštět do nádob
nebo jiného vhodného zařízení;
* úklid podlah, včasné odstraňování nečistot (zvyšujících
kluzkost, zejména mastnost);
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* úklid pracoviště, v místě práce pokud možno odstranit
komunikační překážky;
* vhodná pracovní obuv;
* zvýšená opatrnost při práci a pohybu po znečistěném,
mastném a mokrém povrchu;
* odstraňování odpadu;
* vyznačení nebezpečí tj. kluzkého povrchu výstražnou
značkou;
* vyloučit vstup osob do znečistěného prostoru do doby
odstranění (asanace) uniklého média;
Úřad městské části Údržba a opravy * nechtěné, nežádoucí spuštění chodu stroje/zařízení;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * nečekané uvedení stroje do chodu po obnovení napětí, zasažení obsluhy pohyblivou
investiční a správy
částí;
bytových domů
* nebezpečí spojená s předčasným, nechtěným uvedením stroje do chodu;

1

1

1

1

* vyloučení sepnutí stroje, pohonu stroje, rozjetí stroje, popř. i
proti samovolného pohybu;
* uzamčení hl. vypínače ve vypnutém stavu;
* odpojení el. proudu - vypnutí jističe, vyjmutím pojistek v
uzamčeném rozvaděči nebo pojistkové skříni; (popř. jiným
ekvivalentním řešení zajišťujícím přerušení přísl. el. okruhu)
prostřednictvím/za součinnosti elektrikáře,
* spolehlivé zablokování setrvačníku, převodové páky,
odstranění a nepřístupné uložení ovládacího prvku, hnacího
řemene apod.
* při nutných úkonech v blízkosti nechráněných pohybujících
se částí (např. seřizování) postupovat dle návodu k obsluze a
údržbě;
* vyloučení přítomnosti neoprávněných osob z prostoru
provádění oprav, údržby;
* správné odstraňování závad, získané schopnosti k vykonávání
požadovaných úkonů (zácvik, zkušenost, odborná způsobilost)
zaručujících spolehlivost při provádění požadovaných úkolů
bez úmyslných nebo neúmyslných odchylek;
* uvědomění si rizika v dané situaci (závisí na zácviku,
zkušenosti a schopnosti pracovníků);
Příklady dalších možných opatření - nutno upravit dle místních
podmínek:
* před zahájením oprav a pod. činností na zařízeních zapíše
určený zaměstnanec údržby, který bude tyto práce provádět, do
"Záznamu o hlášení oprav" text "Nezapínej, na zařízení se
pracuje"; dále v tomto záznamu uvede označení zařízení na
kterém se bude pracovat, datum, čas záznamu, popř. další
důležité údaje dle rozsahu zásahu a svůj podpis. Záznam
podepíše také velínista, který příslušné opravované zařízení
vypne. Velínista tento "Záznam" vloží do držáku u obrazovky,
aby byl dobře viditelný, zaměstnanec údržby, který bude
provádět opravu, po příchodu k opravovanému zařízení provede
jeho zajištění proti nežádoucími spuštění v deblokační skříňce
(vedle pohonu zařízení);
* po ukončení prací provede údržbář odblokování chodu v
deblokační skříňce (resp. obnovení el. okruhu u zařízení, kde
není deblok) a pak oznámí konec opravy velínistovi a současně
do záznamu o hlášení oprav zapíše "konec opravy", čas a
podepíše se. Teprve pak může velínista uvést zařízení do chodu
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podle příslušných provozních předpisů a před uvedením
zařízení do chodu musí dát signalizaci zvukovým nebo
světelným znamením;
* o zamýšleném zapnutí zařízení vyrozumět vždy všechny
zúčastněné osoby na uvedených činnostech i přesto, že je
uvedení do chodu ještě signalizováno zvukovým znamením;
* uvedení zařízení do chodu (do provozu) může provést
oprávněný (kompetentní) pracovník z velínu;
* kontrola funkčnosti sdělovačů, blokování;
* koordinované pracovní postupy, dohodnout povely, signály,
znamení apod., vzájemný vizuální kontakt pracovníků;
* odpojení všech druhů energií (hydraulické, pneumatické
pohony)
Úřad městské části Údržba a opravy * pád, sesunutí součásti, mechanismu, agregátu dílu a materiálu na osobu - přitlačení.
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení naražení;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* správné uložení předmětů, materiálu, zajištění jejich stability;
* udržování pořádku;
* zablokování mechanismu;

Úřad městské části Údržba a opravy * pád části stroje/zařízení, mechanismu, demontovaného dílu, agregátu;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * přiražení končetin, hlavy a jiných částí těla;
investiční a správy
* pád předmětu z výšky na osobu;
bytových domů

1

1

1

1

* při provádění rozsáhlejších a náročnějších oprav spojených s
demontáží zařízení stanovit pracovní postup, předem zajistit
vhodné pracovní pomůcky a prostředky;
* nedemontovat dílce a součásti, které by svojí hmotností
mohly ohrozit bezpečnost pracovníků, bez předběžného
zajištění proti uvolnění a pádu;
* zajištění zvednuté části stroje proti pádu a jinému
nežádoucímu pohybu a zajištění stability stroje, jeho části např.
podepřením podpěrami, stojany, kozami, vzpěrami, spolehlivé
zavěšení zvednuté části;
* náhradní díly, nářadí a jiné vybavení neponechávat volně
položené, zvláště v blízkosti pohyblivých mechanismů;
* úvaz provádět kvalifikovanou osobou, správně provedený
úvaz;
* používat vhodných, nepoškozených vázacích prostředků;
* nevstupovat pod nezajištěné zvednuté, odklopené části;
* nemanipulovat s ovládacími prvky stroje/zařízení bez
předchozích opatření, které vyloučí nežádoucí pohyby;
* při opravách ovládacích systémů, zejména jsou-li tyto
systémy ovládány pneumaticky nebo hydraulicky, provést
opatření dle návodu, která vyloučí nežádoucí pohyb stroje nebo
některých jeho částí;
* zajištění stability stroje a stabilní polohy jeho částí;
* jednotlivé mechanismy při údržbě a opravách spustit na zem
a/nebo do polohy, ve které jsou tyto mechanismy zabezpečené
proti pádu, samovolnému pohybu a uvolnění;
* víka od krytů, krycí panely, kapotáže, demontované součásti
ukládat na vhodném místě a podle potřeby je zajišťovat tak, aby
nemohlo dojít k jejich nekontrolovanému a samovolnému
pohybu, pádu;
* dbát na bezpečnou vzdálenost (odstup) osob spolupracovníků;
* neukládat nářadí a předměty u volných okrajů stroje a jeho
částí;
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* koordinace složitějších a náročnějších prací, opatrnost;
* v blízkosti opravovaného stroje vyloučit neoprávněnou
přítomnosti osob, které zde nemají určené pracovní úkoly;
* zajišťování předmětů proti pádu, vyloučení vstupu osob pod
místo práce;
Úřad městské části Údržba a opravy * snížení a ztráta stability, převrácení, pád stroje/zařízení;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* umístění opravovaného stroje na rovnou pracovní plochu
(podlahu);
* zajištění stability stroje/zařízení (podepřením, podložením,
vzepřením, zakotvením);
* zabránění nebezpečného náklonu opravovaného
stroje/zařízení;
* vyloučení nežádoucí změny polohy těžiště a překlopení;
* provedení vhodných technických opatření za účelem snížení
těžiště u vyšších strojů/zařízení;
* předem určit vhodná a dostatečně únosná a pevná místa pro
umístění a zavěšení zvedáků, zdvihadel, trojnožek, navijáků,
kladek vrátků apod.;
* demontované těžké části strojů zajistit proti nechtěnému
pohybu;

Úřad městské části Údržba a opravy * přitlačení a zachycení osoby pohybem částí stroje/zařízení;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, přitlačení, naražení osoby;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* údržbu a čistění provádět jen za klidu a vyloučení
nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje/zařízení;
* při práci dvou a více osob zajistit koordinaci a spolupráci,
dorozumívat se předem smluvenými znameními;
* mechanismy, části stroje spustit na zem a/nebo do polohy, ve
které jsou tyto mechanismy zabezpečené proti pádu,
samovolnému pohybu, nežádoucí změně polohy, uvolnění,
posunutí apod.;
* pokud možno zajistit dostatečný prostor pro umístění
pomocných zařízení, materiálu a prostor potřebný pro
manipulaci;
* dbát na bezpečnou vzdálenost (odstup) osob spolupracovníků;
* před opravami nebo údržbou hydraulických nebo
pneumatických zařízení musí být každá část, kterou tato
zařízení nesou, přiměřeně podepřena jiným způsobem a teprve
poté může být ze systému vypuštěn tlak;
* část, na níž se bude pracovat, musí být odpojena od přívodu
tlaku;

Úřad městské části Údržba a opravy * zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje při opravách a seřizování za
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení chodu;
investiční a správy
bytových domů

1
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1

1

1

* správné postupy při seřizování;
* zácvik, zkušenost, odborná způsobilost zaručující spolehlivost
při provádění požadovaných úkolů bez úmyslných nebo
neúmyslných odchylek, uvědomění si rizika v dané situaci;
* kontroly a seřizování za chodu nebo provozu provádět pouze
při namontovaných krytech;
* provádí-li se ve výjimečných případech práce za chodu
zařízení na nechráněném zařízení (není-li jinak práce
proveditelná), musí být přítomen další zaměstnanec,
obeznámený s postupem zákroku, který dohlíží na pracovníka
pro zajištění její bezpečnosti a je připraven použít vypínací
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zařízení. Odkrytí může být provedeno jen v bezprostředním
okolí. Při těchto pracích musí být zachována potřebná opatrnost
a musí se omezit přístup k nebezpečným místům (vtažení,
sevření);
* při činnostech za chodu zařízení provést opatření proti vstupu
nepovolaných osob do nebezpečného prostoru;
* zvýšená opatrnost při nutné práci na hydraulickém systému za
chodu;
* při práci dvou a více osob zajišťovat koordinaci prací a
vzájemné dorozumívání dohodnutými a smluvenými
znameními;
* dodržování zákazu dotýkat se rukou nebo předměty drženými
v rukou pohybujících se částí;
* dodržování zákazu prodlévat nepovolaným osobám (které zde
nemají určenou pracovní přítomnost) v blízkosti opravovaného
stroje;
* umístění výstrah s upozorněním na zákaz vstupu;
* nepoužívat při seřizování rukavic a OOPP (včetně oděvu),
které by mohly být zachyceny pohyblivými částmi, nepřipustit
práci s volně vlajícími částmi oděvu, nezapnutou blůzou, pozor
na zimní oděvy, šály, rukavice, nenosit hodinky, řetízky,
prsteny, obvazy);
Úřad městské části Údržba a opravy * přiražení a přitlačení končetiny, popř. jiné části těla pracovníka zhoupnutým
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení břemenem k pevné konstrukcí;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* používaní vhodného zdvihací zařízení k zdvihání a
manipulaci;
* ovládáním zdvihacího, manipulačního zařízení a zavěšováním
břemen pověřovat kompetentní, kvalifikované pracovníky;
* správný způsob podávání informací, znamení a signalizace
koordinace při manipulaci s břemeny;
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných
vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;
* nevychylovat břemeno z osy zavěšení;
* nezdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a
manipulovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti
osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií);
* nepřetěžovat zařízení nezvedat a nemanipulovat s břemeny o
neznámé hmotnosti;

Úřad městské části Údržba a opravy * zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje (řemenicí, řemenem,
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení ventilátorem, ozubeným soukolím, pracovním zařízením stroje apod.);
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* opravy provádět za klidu, při zajištění proti nežádoucímu
uvedení do chodu;
* nutné činnosti v blízkosti nechráněných částí, např. seřizování
provádět dle návodu k obsluze;
* dodržování zakázaných činností, např. čistění za chodu;
* správné ustrojení obsluhy, používat nepoškozený pracovní
oděv, oděv bez volně vlajících částí, oděv s těsně přiléhajícími
manžetami rukávů i nohavic;
* stroj neopravovat v pracovním plášti;
* kontroly a seřizování za chodu provádět jen v nezbytných
případech (např. při seřizování), za zvýšené opatrnosti a
soustředění;
* po ukončení opravy uvést všechna ochranná zařízení do
funkčního stavu, namontovat všechna ochranná zařízení (kryty,
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krycí panely, víka, poklopy, zábradlí, zábrany atd.);
* dle místních podmínek a zvyklostí předat opravené zařízení
směnovému provoznímu technikovi, který ověří zda byla
závada nebo porucha odstraněna v plném rozsahu a
odpovídající kvalitě;
Úřad městské části Údržba a opravy * skalpování vlasů;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* vhodná přikrývka hlavy (OOPP - čepice, šátek, síťka);

Úřad městské části Údržba a opravy * přitlačení pracovníka opravovaným strojem nebo jeho částí;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * přiražení končetiny popř. jiné částí těla při otevírání a zavírání krytů, vík, poklopů;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* nemanipulovat s ovládacími zařízeními, s táhly, vidlicemi,
západkami, pojistnými zařízeními apod. bez předchozích
opatření, která vyloučí nežádoucí pohyby;
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru;
* automatické, mechanické zajištění krytu a jiné části stroje v
otevřené, zvednuté poloze;
* zajištění zvednuté části k tomu určenými prvky;

Úřad městské části Údržba a opravy * vynucená poloha pracovníka vleže;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* pracoviště vybavit účinným a vhodným zdvihacím a
manipulačním zařízením;
* při ojedinělých opravách prováděných ležícím pracovníkem
dodržet zásady bezpečnosti práce, bezpečnostní přestávky;

Úřad městské části Údržba a opravy * úder hlavy o pevné části stroje/zařízení;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční správy
bytových domů

1

1

1

1

* používání ochranné přilby;

Úřad městské části Údržba a opravy * úder ruky o pevné části stroje/zařízení;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* správné pracovní postupy;
* používání vhodného a nepoškozeného nářadí;

Úřad městské části Údržba a opravy * říznutí a pořezání ruky o ostré hrany;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * píchnutí, bodnutí ostrými předměty, částmi strojů a nástroji;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* správné pracovní postupy při údržbě a opravách dle návodu k
používání;
* dle možností používání rukavic;
* používání vhodného a nepoškozeného nářadí;
* dodržování zakázaných manipulací;
* vnímání a uvědomění si rizika v dané situaci;
* ostré hrany demontovaných části stroje podle možnosti
zakrýt;
* pro zvedání a usazování poklopů, plátů, použít zvedací
rukojeti, nebo poklop nadzvednut vhodným nástrojem a před
zvednutím podložit špalkem;
* okraje poklopů a plátů nepřizvedávat prsty;

Úřad městské části Údržba a opravy * píchnutí a pořezání chodidla o ostré části spadlé na podlahu;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* včasné odstranění spadlých částí;
* vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou;

Úřad městské části Údržba a opravy * kontakt s horkými povrchy, popálení rukou při práci v blízkosti horkých, rozpálených 1
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení částí motoru, chladiče apod.;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

* správné pracovní postupy (vyčkat až horký povrch ochladne
apod.);
* použití OOPP k ochraně rukou, dle možností používání
rukavic;
* používání vhodného a nepoškozeného nářadí;
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* dodržování zakázaných manipulací;
* barevné označení nebo odlišení horkých částí stroje;
Úřad městské části Údržba a opravy * popálení, opaření horkými látkami;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* před zahájením oprav, údržby zařízení ochladit;
* spolehlivě uzavřít všechny přívody páry, horké vody, plynu
ap.;
* používání speciálních OOPP;
* stroje s parním pohonem musí mít ventily pro přívod i výstup
páry bezpečně uzavřené a tam, kde je to možné, zamčené nebo
zablokované nebo zajištěné jinými prostředky, z nichž zřetelně
vyplývá, že ventil nesmí být otevřen;
* při práci s horkou vodou pod tlakem stanovit opatření jako
pro práci na zařízeních s parním pohonem nebo na parním
potrubí;

Úřad městské části Údržba a opravy * zasažení očí, obličeje úlomkem materiálu, drobnou částicí barvy, rzi apod.;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* vhodnou ochranu očí musí mít každý, kdo pracuje s
chemikáliemi, brousí, oklepává, pracuje se sekáčem nebo
vykonává práci podobného charakteru;
* správná volba pracovního postupu při práci nad hlavou, na
spodní části stroje/zařízení při narážení, odsekávání a
uvolňování součástí;
* vhodné postavení pracovníka při práci, omezení provádění
prací nad sebou;
* používání OOPP k ochraně zraku (ochranné brýle, ochranné
štíty);

Úřad městské části Údržba a opravy * nadměrné, náhlé zatížení, přetížení organismu;
1
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * poškození páteře, výhřez meziobratlové ploténky, poškození svalů a šlach v důsledku
investiční a správy
nadměrné fyzické zátěže (zdvihání břemene, zachycení padajícího břemene - části
bytových domů
stroje;
* prudké pohyby osoby v důsledku reakce na mimořádné nepředvídatelné události;

1

1

1

* správné pracovní postupy, při zvedání a manipulaci s
břemeny (zácvik, trénink);
* výběr fyzicky zdatných pracovníků;
* používání bederních pásů (protektory);

Úřad městské části Údržba a opravy * naražení ruky, poranění kloubů o část stroje ve stísněném prostoru, sklouznutí nářadí; 1
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * zhmoždění rukou, tržné a bodné rány při udeření o konstrukci stroje při přitahování
investiční a správy
matic a při údržbě a opravách prováděných ručním nářadím ve stísněných, obtížně
bytových domů
přístupných místech stroje;

1

1

1

* zácvik, zručnost, použití nářadí odpovídajícímu účelu použití,
o vhodné velikosti a druhu;
* použití vhodného a nepoškozeného nářadí s nezamaštěnou
úchopovou částí, dobrý stav používaného nářadí (otevřené a
zavřené klíče, hasáky, kleště, šroubováky);
* správné a vhodné pracovní postupy v souladu s návodem;

Úřad městské části Údržba a opravy * úraz el. proudem;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * srdeční zástava;
investiční a správy
* popálení;
bytových domů

1

1

1

* zácvik, zkušenost, odborná způsobilost zaručující spolehlivost
při provádění požadovaných úkolů bez úmyslných nebo
neúmyslných odchylek;
* uvědomění si nebezpečí el. proudu;
* svévolně neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k
živým el. částem pod napětím, nevyřazovat z funkce zakrytí,
uzavření; respektovat bezpečnostní sdělení;
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník při činnostech
na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje
nebo nářadí nebo se přímo dotkl;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště;
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k
živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým
napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného

1
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dotykového napětí, izolace;
Úřad městské části Údržba a opravy * výron a únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasažení pracovníka;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení * ekologické škody;
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* při provádění úkonů na částech hydraulické soustavy stroje
provést taková opatření, aby žádný prvek hydrostatického
mechanismu nezůstal pod tlakem;
* vyloučení nepřípustného tření, ohýbání, kroucení a napínání
hadic při pohybu hybných částí stroje a při pohybu stroje,
udržování hydraulických mechanismů;
* použití vhodných hadic, spojů, příchytek, upevnění;
* správné nastavení pojistných ventilů dle návodu;
* na přívodovém ventilu musí být vyvěšeno upozornění a ventil
musí být zablokován;
* spoje musí mít zajištění proti uvolnění tlaku vzduchu nebo
oleje v případě poškození;
* pro bezpečnou práci hydraulických a pneumatických systémů
je nutná naprostá čistota pracoviště a nářadí a rovněž tak systém
a jeho součásti musí být během práce udržovány v čistotě;
* opravenou náhradní součást nebo vyměněnou část zařízení
náležitě prohlédnout a vyzkoušet, než je v systému uvedena do
provozu;
* proud hydraulické kapaliny pod tlakem nesměřovat proti kůži;
* každé potřísnění pokožky hydraulickou kapalinou ihned
pečlivě smýt;
* před uvedením systému do provozu musí být všechna zařízení
v bezpečném funkčním stavu;

Úřad městské části Údržba a opravy * neznalost technického stavu stroje/zařízení, vznik podmínek pro mimořádný stav;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* k dispozici návod k používání, zpracování pokynů pro provoz
a údržbu;
* dodržování stanovených pracovních postupů;

Úřad městské části Údržba a opravy * výbuch, požár;
Brno-střed / Odbor strojů a zařízení
investiční a správy
bytových domů

1

1

1

1

* v prostoru, kde je olej, palivo nebo výpary se pro osvětlení
musí používat pouze bezpečnostní svítilna schváleného typu;
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

Úřad městské části Silniční vozidla, * sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla
Brno-střed / Odbor pojízdné
obchodu a služeb prostředky a
stroje

2

3

1

6

* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam
a podobných nebezpečných míst

Úřad městské části Silniční vozidla, * náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla
Brno-střed / Odbor pojízdné
obchodu a služeb prostředky a
stroje

2

3

1

6

* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a
podmínkám na staveništi;
* zajištění volných průjezdů;

Úřad městské části Silniční vozidla,
Brno-střed / Odbor pojízdné
obchodu a služeb prostředky a
stroje

2

3

1

6

* oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz příslušné
skupiny), školení řidičů;
* dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních
přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.;
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání,
rozhlédnout se před vstupem do komunikace;
* zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu ujetí;
* dodržování pracovního režimu;

Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed / Odbor vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
obchodu a služeb a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed / Odbor vnitrozávodních
obchodu a služeb a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní
nehody:
- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu),
- náraz vozidla na překážku,
- převrácení vozidla,
- sjetí vozidla mimo vozovku,
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení nebo sražení osoby vozidlem,
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
obchodu a služeb
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podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;
Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / Odbor parkovací plochy
obchodu a služeb

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
obchodu a služeb pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
obchodu a služeb pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
obchodu a služeb pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / Odbor komunikace a
obchodu a služeb pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / Odbor zařízení
obchodu a služeb

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
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* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
obchodu a služeb

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
obchodu a služeb

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
obchodu a služeb

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
obchodu a služeb

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / Odbor práce
obchodu a služeb

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / Odbor zobrazovacími
obchodu a služeb jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
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* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;
Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
obchodu a služeb

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / Odbor
obchodu a služeb

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace obchodu a služeb pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace obchodu a služeb pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace -

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
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obchodu a služeb

průchodů, obslužných prostorů apod.;

pohyb osob

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / Odbor komunikace obchodu a služeb pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed / Odbor žebříkové
obchodu a služeb výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
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Posuzovaný objekt Subsystém

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti rizika

Identifikace nebezpečí

P

N

H

R

Úřad městské části Silniční vozidla, * sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla
Brno-střed / SNMČ pojízdné
BS
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam
a podobných nebezpečných míst

Úřad městské části Silniční vozidla, * náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla
Brno-střed / SNMČ pojízdné
BS
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a
podmínkám na staveništi;
* zajištění volných průjezdů;

Úřad městské části Silniční vozidla,
Brno-střed / SNMČ pojízdné
BS
prostředky a
stroje

2

3

1

6

* oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz příslušné
skupiny), školení řidičů;
* dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních
přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.;
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání,
rozhlédnout se před vstupem do komunikace;
* zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu ujetí;
* dodržování pracovního režimu;

Úřad městské části Provoz na
* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech Brno-střed / SNMČ vnitrozávodních dopravní nehody v areálu firmy;
BS
a staveništních
závodních
komunikacích

3

3

1

9

* seznámení řidičů s interními předpisy pro vnitrozávodní
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz,
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu,
či dopravních cest;

Úřad městské části Provoz na
Brno-střed / SNMČ vnitrozávodních
BS
a staveništních
závodních
komunikacích

2

3

1

6

* křídla vrat zajistit v potřebné poloze;
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo
i vpravo;
* používat indikátory šířky vozidla;
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů
až do výšky očí sedícího řidiče;
* při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné,
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v
prostorách expedice atd.;

1

3

1

3

* správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího
stání dle příslušné normy, která stanoví parametry na příjezdní a
výjezdní komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání,
poloměry oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové
dráze, rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky
komunikací mezi stáními;
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;
* podélný sklon stání do 3 %;
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na

* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní
nehody:
- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu),
- náraz vozidla na překážku,
- převrácení vozidla,
- sjetí vozidla mimo vozovku,
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení nebo sražení osoby vozidlem,
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci;

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či
překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.;
* zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel;
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

Úřad městské části Odstavné a
* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby;
Brno-střed / SNMČ parkovací plochy
BS
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podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní
komunikaci;
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými
vodorovnými dopravními značkami;
* u povrchů, kde nelze aplikovat vodorovné značení
jednotlivých stání, vyznačit typ stání dopravní značkou, popř.
označit šířku stání na přilehlé obrubníky;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;
* udržování sjízdnosti v zimním období;
Úřad městské části Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby;
Brno-střed / SNMČ parkovací plochy
BS

2

2

1

4

* odvod dešťové vody;
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / SNMČ komunikace a
BS
pracoviště

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem;

1

3

1

3

* vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / SNMČ komunikace a
BS
pracoviště

* pád osoby do hloubky;

1

3

1

3

* zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po
mostech podél vodotečí, vodních nádrží apod., s hladkými
zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1 : 2,5 nebo s
přirozenými břehy o sklonu větším než 1 : 1;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / SNMČ komunikace a
BS
pracoviště

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách; 2

2

1

4

* včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních
komunikacích v zimním období;
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1:
8 až 1 : 12;
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné
úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné
apod.;

Úřad městské části Venkovní
Brno-střed / SNMČ komunikace a
BS
pracoviště

* náraz dopravního prostředku na překážku;

1

2

1

2

* zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek
nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících
konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním
označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);

Úřad městské části Elektrická
Brno-střed / SNMČ zařízení
BS

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým
předmětem;

1

3

1

3

* preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);
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* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;
* šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami;
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;
* seznámit se s návodem k použití;
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení;
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z
pracoviště a skončení pracovní směny;
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.;
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / SNMČ práce
BS

* naražení na ostré hrany (rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v
kancelářských a skladovacích místnostech);

2

1

1

2

* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min.
průchody 550 až 600 mm);
* udržování pořádku;
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a
skříněk;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / SNMČ práce
BS

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;

1

2

1

2

* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského
nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / SNMČ práce
BS

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami
(sešívačkou, nožem);

1

1

1

1

* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém
držáku,

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / SNMČ práce
BS

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka;

1

2

1

2

* udržování pořádku na stolech a ve skříních;
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;
* nepřetěžování polic, regálů;

Úřad městské části Kancelářské
Brno-střed / SNMČ práce
BS

* opaření vodou, horkými nápoji;

1

2

1

2

* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;

Úřad městské části Zařízení se
Brno-střed / SNMČ zobrazovacími
BS
jednotkami

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku;

2

2

1

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a
počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca
60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke
zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na
obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);
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* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;
Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / SNMČ
BS

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně;

1

2

1

2

* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo
v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných
vstupních dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména
pevností, na exponovaných místech;
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;

Úřad městské části Okna, dveře
Brno-střed / SNMČ
BS

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku;

1

2

1

2

* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z
bezpečného místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / SNMČ komunikace BS
pohyb osob

* zakopnutí, pád osoby na rovině;
3
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z
podlahy;

2

1

6

* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň
podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků
vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací;
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého
šrafování);
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem,
provozním zařízením;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / SNMČ komunikace BS
pohyb osob

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště
obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích,
schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.;
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z
vany) zamaštěných (v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech);
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi;

2

2

1

4

* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid,
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících
odmašťovacích prostředků apod.;
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních
kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala
kapalina (voda);
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový
posyp;
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu
povrchu;
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily)
popř. obuvi s měkčí podešví;

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / SNMČ komunikace -

* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.; 1

1

1

1

* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací,
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BS

průchodů, obslužných prostorů apod.;

pohyb osob

Úřad městské části Podlahy,
Brno-střed / SNMČ komunikace BS
pohyb osob

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí;

1

3

1

3

* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest,
trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku
(směrem ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavena
zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným
nouzovým vypínacím zařízením s výjimkou případů, kdy se při
poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat
ruční otevření;

Úřad městské části Schody a
Brno-střed / SNMČ žebříkové
BS
výstupy - pohyb
osob

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z 3
pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými
plošinami, lávkami apod. konstrukcí;
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;

2

1

6

* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů
a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a
svislých ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy,
vlivem zablácené obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu)
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky
mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými
profily) popř. obuvi s měkčí podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť
vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových
stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky,
možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na
konci žebříku při vystupování;
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Vysvětlivky:

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
1.
2.
3.
4.
5.

Nahodilá
Nepravděpodobná
Pravděpodobná
Velmi pravděpodobná
Trvalá

N - Pravděpodobnost následků - závažnost
1.
2.
3.
4.
5.

Poranění bez pracovní neschopnosti
Absenční úraz (s pracovní neschopností)
Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
Těžký úraz a úraz s trvalými následky
Smrtelný úraz

H - Názor hodnotitelů
1.
2.
3.
4.
5.

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
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

198

198

