
F-TOP 216/1/1

Prováděné činnosti

x pohyb, provoz vozidel x transport materiálu x pohyb manipulačních vozíků

x provoz zdvihacích zařízení x manipulace s břemeny

Rizika možného ohrožení Opatření

Zvýšená opatrnost, 

předvídavost  

Zvýšená opatrnost, 

zabezpečení místa přepravy  

vhodným způsobem – tabulkou 

(další osobou apod.)  

Udržování pořádku, volné 

průchody, volné komunikace, 

odpovídající OOPP, pracovní 

obuv 

V souladu s ustanovením zákoníku práce a v souvislosti  s prováděnými pracemi a činnostmi na pracovištích naší firmy  na němž mohou být ohroženi 

zaměstnanci jiných zaměstnavatelů Vás tímto písemně informujeme o rizicích možného ohrožení způsobených činnostmi prováděnými naší organizací. 

Jednotlivá rizika jsou popsána v tabulce.

Informace o rizicích možného ohrožení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů 

na pracovištích firmy

Lesní stavby s.r.o.

Přitlačení, stlačení nebo náraz vozidlem pracovníka nebo částí jeho těla 

Přitlačení, stlačení nebo náraz manipulačním vozíkem pracovníka nebo částí jeho těla 

Uklouznutí zakopnutí na  komunikacích



Zvýšená opatrnost, dbát 

pokynů bezpečnostních 

tabulek, obsluhy ZZ, vazače.

Zvýšená opatrnost, pohyb 

pouze po vyznačených 

komunikacích, vhodné OOPP; 

při práci ve skladech se sklad. 

výškou nad 2 m používat přilbu

Podpis

REGISTR MOŽNÝCH NEBEZPEČÍ F TOP 216/1/2

VMR N / H

výsledná míra rizika

normální 

/ 

havarijní 

stav

1 Vstup a pohyb v areálu společnosti Zvýšené riziko úrazu 4 N

Osoby se smí po areálu společnosti 

pohybovat jen v doprovodu pověřeného 

pracovníka společnosti a řídit se jeho 

pokyny. Řidičům je zakázáno opouštět 

prostor expedice nebo příjmu materiálu a 

vstupovat do jiných prostor společnosti

Zpracováno pro účely informování "dalších" firem na pracovištích Lesní stavby s.r.o. v Nýrsku jako nedílná součást dokumentu "Podmínky pro činnost externistů na pracovištích 

společnosti"

Datum

Činnost Nebezpečí Opatření

Zasažení břemenem při provozování ZZ

Pád materiálu na pracovníka

Informující

Informovaný

Razítko



2 Pohyb pěších Klopýtnutí, podvrtnutí nohy, poražení, přejetí 4 N

Pěší musí zásadně používat chodníků pro 

pěší, kde nejsou chodníky zřízeny, pohybují 

se zaměstnanci vpravo; pěší dávají vozidlům 

a vozíkům přednost; používat vhodnou 

obuv

3 Překážky zužující cesty Klopýtnutí, podvrtnutí nohy, naražení, pád 6 N

Neponechávat materiál a různé předměty v 

cestě a nezužovat jimi cesty; při pracích na 

komunikacích prostor označit nebo ohradit 

a zajistit průjezdnost kolem těchto míst

4
Způsob jízdy a rychlost při pohybu 

na cestách
Klopýtnutí, podvrtnutí nohy, poražení, přejetí 6 N

Rychlost na cestách je stanovena rychlostí 

normální chůze, pokud nenastanou 

mimořádné události, chodí, jezdí a vyhýbá 

se vpravo; zákaz náhlé a prudké změny 

směru jízdy; jízdu přizpůsobit stavu 

komunikace a okolnostem na komunikaci se 

vyskytujícím

5 Přednost v chůzi a jízdě Náraz, poražení, přejetí 6 N

Chodec dává vždy přednost chodci 

přenášející břemeno; veškeré dopravní 

prostředky pohybující se po komunikacích 

mají vždy přednost

6 Osvětlení Poškození očí při špatném osvětlení, únava zraku 4 N
Prostory musí být osvětleny dostatečnou 

intenzitou a způsobem, který zabrání 

oslnění

7

Jednání proti předpisům a pokynům 

zaměstnavatele, nepozornost, 

indispozice, rozptylování se 

sledováním okolí 

Zvýšené riziko úrazu 8 N

Dodržovat bezpečnostní předpisy, pracovní 

postupy a pokyny, věnovat se plné pracovní 

činnosti; ukončit činnost při náhlé 

indispozici a poranění 

8 Ruční manipulace
Poškození páteře při manipulaci v nevhodné 

poloze a nesprávným způsobem
6 N

Správné pohyby při manipulaci - břemeno 

držet blízko těla, neprovádět trhavými 

pohyby, bez ohnutých zad



9 Elektrická zařízení

Přímý dotyk s živými částmi, zásah lektrickým 

proudem při chybném jednání, nahodilý dotyk s 

živými částmi; zásah elektrickým proudem při 

přetížení, zkratu

6 N

Zákaz zásahu do elektrických zařízení a 

provádění oprav osobami bez příslušné 

kvalifikace; respektovat bezpečnostní 

značky na elektrických zařízení; zajistit 

ochranu před nežádoucím vniknutím cizích 

předmětů, vody, vlhka do elektrického 

zařízení; nepoužívat poškozené elektrické 

zařízení a prodlužovací kabely; kabely 

pokládat tak, aby nemohlo dojít k jejich 

poškození (vždy vyvěšené); při přemísťování 

elektrických spotřebičů odpojovat ze sítě; 

kabelové přívody nevytahovat ze zásuvky za 

kabel; pravidelná kontrola a údržba a 

opravy jen kvalifikovanými osobami; 

zařízení revidovat

10

Používání poškozených a 

závadných technických zařízení a 

ručního nářadí

Možnost poranění, zejména rukou, při neodborné 

manipulaci 
8 N

Zákaz používání poškozených a vadných 

zařízení. Používat pouze zařízení a ruční 

nářadí s platnou revizí.

11 Používání technických zařízení
Možnost poranění, zejména rukou, při neodborné 

manipulaci
6 N

Odborná úprava a instalace záchytných 

zařízení, bezpečnostních krytů, 

bezpečnostní závory, koncových spínačů; 

před zahájení práce přezkoušet veškeré 

bezpečnostní prvky

12 Jednoduché a dvojité žebříky

Pád ze žebříku po ztrátě stability, pád ze žebříku 

při vystupování či sestupování, pád pracovníka při 

nadměrném vychýlení, nerovnoměrné zatížení 

žebříku; prasknutí, zlomení příčle dřevěných 

žebříků

6 N

Používat jen pro krátkodobé, fyzicky 

nenáročné práce při použití jednoduchého 

nářadí; udržovat žebříky v řádném 

technickém stavu; poškozené žebříky 

nepoužívat; zákaz pracovat nad sebou a 

vystupovat a sestupovat více osobám 

současně, nebezpečně a nadměrně se 

vyklánět, vynášet a snášet břemeno nad 15 

kg; pracovat na jednoduchém žebříku ve

vzdálenosti chodidel blíže než 0,8m od jeho 

konce a na dvojitém 0,5m, zajistit stabilitu 

proti bočnímu posunutí, vychýlení, zvrácení 

a rozevření; přesah žebříku 1,1m; před 

každým použitím pravidelné prohlídky



13 Svařování

Ohrožení dýchacích cest; popápení různých částí 

těla, ohrožení popálením jiných osob; ohrožení 

očí odletujícími při oklepávání okují

a výronků; působení ultrafialového, 

infračerveného záření

6 N

Zajištění přirozeného větrání, používání 

vhodných OOPP - Svářečská kukla, rukavice 

s ochrannou manžetou, ochranný oděv, 

pracovní obuv, ochranné brýle; použití 

krytů, zástěn, vyloučení přístupu osob do 

ohroženého prostoru; před zahájením 

svařování stanovit a vyhodnotit možné 

požární nebezpečí ve vztahu k druhu 

svařování, stavu pracoviště (HOT WORK)

14
Mechanizované nářadí - elektrické, 

pneumatické

Zranění odletujícími úlomky, třískami, drobnými 

částicemi broušeného a řezaného materiálu při 

práci elektrickými bruskami, vrtačkami, bouracími 

kladivy, sekáči; namotání volných a plandajících 

částí oděvu, vlasů, pracovních rukavic; ohrožení 

pracovníka uvolněnými a padajícími částmi při 

práci s nářadím nad hlavou či rameny; vykloubení 

či zlomení prstů, pořezání ruky v případě 

zaseknutí nebo prasknutí vrtáku, vyklouznutí, 

vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a 

zranění obsluhy, zejména rukou a přední částí 

těla

6 N

Používání vhodných OOPP - ochranné brýle 

nebo obličejový štít, pracovní oděv 

dvoujdílný, pracovní obuv, zátkové chrániče 

sluchu, přilbu, pokrývku hlavy; ustrojení 

pracovníka bez vlajících částí, nepracovat v 

rukavicích (brusky, soustruhy), nosit upnutý 

oděv;

provádět mazání a seřizování jen v klidu 

stroje; zákaz přenášení nářadí zapojeného 

do sítě s prstem na spínači; zákaz 

zastavovat vřeteno nebo vrták rukou; 

vyloučení práce na vratkých a nestabilních 

konstrukcích; omezit práci ze žebříků 

(vhodnější plošiny, lešení, schůdky); s 

nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat 

ho, nepůsobit nadměrnou silou, udržovat 

rukojeti v suchém a čistém stavu; vypínače 

nářadí v naprostém pořádku

15 Rozbrušovačky

Zasažení různých částí těla částmi roztrženého 

řezacího kotouče; pořezání rotujícím řezacím 

kotoučem

6 N

Správné upevnění kotouče; nepoužívat 

poškozeného nebo nadměrně 

opotřebovaného kotouče; nepřetěžovat 

nářadí, nenamáhat řezací kotouč na ohyb; 

funkční ochranné zařízení kotouče; 

ochranna kotouče před mechanickým 

poškozením; postupovat dle návodu k 

používání; nepřenášet nářadí s prstem na 

spoušti; nářadí odkládat, přenášet nebo 

opouštět jen když je v klidu; používat 

vhodné OOPP



16 Nebezpečné látky
Poškození cest dýchacích při nedostatečném 

větrání, poškození zraku a pokožky při postříkání
6 N / H

Řídit se pokyny uvedenými výrobcem, 

používat vhodné OOPP - euromaska, 

ochranné brýle nebo obličejový štít, 

pracovní rukavice, pracovní rukavice 

gumové, oděv odolný proti chemikáliím, 

zástěra gumová, obuv odolná proti 

chemickým látkám, používat ochranné 

mazací masti

17 Zastavení, stání a zajištění vozidel Zvýšené riziko úrazu, ohrožení pěších 4 N

V případě zastavetní a opuštění vozidla 

zastavit chod motoru, zabezpečit parkovací 

brzdou a zařazením malého rychlostního 

stupně, vozidlo uzamknout; stání vozidel 

vždy na vyhrazených parkovištích; 

vyvarovat se stání na přechodech pro 

chodce, u vstupů a vjezdů do haly

18 Schody a schodiště Pád ze schodů 4 N

Při výstupu do schodů nebo sestupu, se 

vstupuje na každý schod s možností v 

každém okamžiku se přidržet zábradlí, tzn. 

mít volnou jednu ruku

19 Nakládka a vykládka Zvýšené riziko úrazu 6 N
Při přistavení vozidla pro vykládku nebo 

nakládku musí být dbáno pokynů 

pověřeného zaměstnance

20

Manipulace ruční a pomocí 

manipulačních vozíků ručně 

vedených 

Zhmoždění a naražení rukou, pořezání, přiražení, 

přiskřípnutí prstů a ruky pracovníka
6 N

Správné způsoby ruční manipulace, správné 

uchopení, použití vhodných pomůcek, 

nepoužívat manipulační vozík k přepravě 

osob, nepoužívat vozíky na které je potřeba 

speciální kvalifikace, s manipulačním 

vozíkem necouvat a netlačit vozík za náklad, 

použít vhodné OOPP - pracovní rukavice, 

oděv, obuv


