
      BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA (BOZP) V NNB  



Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření Poznámka

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - poškození zdraví při práci s dezinfekčními prostředky,  
*  používání vyšší koncentrace dezinfekčních prostředků než na ostatních odděleních,  
*  vznik alergie,  
*  potřísnění, poleptání, popálení a poškození kůže,  
*  potřísnění, poleptání, popálení a poškození očí,  
*  únava, bolest hlavy, poškození zdraví při dezinfekci a úklidu parfémovanými a silně 
čpícími dezinfekční prostředky,  
*  vdechnutí par,  
*  používání dezinfekčních prostředků v hojném množství,  
*  nedodržení pracovních postupů při ředění a přípravě,  
*  nedodržení pracovních postupů při dezinfekci a úklidu,  
*  použití silného koncentrátu při manipulaci,  
*  škodlivé výpary z desinfekčních prostředků,  
*  nepozornost, nehoda, spěch,  
*  vada obalu,  
*  nevhodné uložení a skladování,  
*  nepoužití předepsaných OOPP 

*  viz. všeobecná 
část 

  

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - snížená stabilita žebříků z lehkých kovových slitin  
jednoduché a dvojité žebříky,  
*  větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou hmotností (většími 
nároky na bezpečné používání nežli žebříky dřevěné) 

*  žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití jednoduchého nářadí,  
*  udržovat žebříky v řádném technickém stavu,  
*  při používání žebříků dodržovány zákazy,  
- používat poškozené žebříky,  
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více 
osobám současně,  
- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) 
mimo osu žebříku,  
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 20 kg,  
- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou 
obuví, s dlouhými tkaničkami apod.  
*  k zajištění stability kovový žebřík spolehlivě zabezpečovat proti 
posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření dle pokynů 
výrobce (návod k použití, symboly vyznačené na postranicích 
žebříku),  
*  horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci,  
*  zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný 
pro výstup přesahoval výstupní úroveň podlahu, plošinu o 1,1 m 
(přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou 
se lze spolehlivě uchopit),  
*  postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;  
*  při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce 
než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu,  
*  před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík),  
*  pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných žebříků 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 

riziko - zranění očí drobnou částicí  
ruční nářadí,  
*  úrazy očí (!) odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji 
sekáč + kladivo) 

*  používání sekáčů, kladiv, palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů  
*  používání OOPP k ochraně zraku 
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apod.) 

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - kontaminované prádlo, kontaminované OOPP,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  kontakt se znečištěným prádlem,  
*  kontakt s použitými - znečištěnými lůžkovinami ,  
*  nedodržování hygienických předpisů při manipulaci se znečištěným prádlem,  
*  nesprávné ukládání znečištěného prádla,  
*  třídění prádla v jiném místě než na pracovišti,  
*  roztřepávání prádla,  
*  používání obalů, které nelze dezinfikovat a vyvařovat,  
*  ukládání kontaminovaného prádla v jiném než vyhrazeném prostoru,  
*  používání shozů pro prádlo,  
*  nedodržování zásad osobní hygieny,  
*  nepoužívání OOPP 

*  preventivní lékařské prohlídky osob,  
*  zvláštní očkování osob na pracovištích s vyšším rizikem virové 
hepatitidy B,  
*  na pracovištích s výskytem rizika vybraných infekcí 
ohrožujících těhotnou ženu a plod zákaz práce těhotných žen,  
*  třídění infikovaného prádla v místě použití,  
*  každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci,  
*  zákaz roztřepávání prádla na odděleních,  
*  zákaz křížení čistého a špinavého prádla,  
*  odkládání prádla do obalů podle stupně znečištění, druhu prádla 
a zbarvení,  
*  používání obalů vhodných k praní nebo omyvatelných a 
dezinfikovatelných nebo na jedno použití,  
*  ukládání kontaminovaného prádla do obalů, které zabraňují 
kontaminaci okolí nečistotami z tohoto prádla,  
*  materiály, které přicházejí do přímého styku s operační ránou, 
pokud se používají opakovaně, (splňují-li požadavky na 
jednorázové roušky) se ukládají a perou odděleně,  
*  pravidelný odvoz z pracoviště do sběrny prádla,  
*  skladování na vyčleněném místě, kde jsou podlaha a stěny 
omyvatelné a dezinfikovatelné do výše 1.5 metru,  
*  zákaz používání shozů pro prádlo,  
*  čištění a dezinfekce vozíků na přepravu prádla provádět 
nejméně jedenkrát denně,  
*  hygienická dezinfekce rukou po skončení práce,  
*  používání OOPP - ochranný oděv, rukavice, ústní maska,  
*  po ukončení manipulace výměna OOPP 

  

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pacient,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  onemocnění nemocí z povolání,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  kontakt, potřísnění, vystříknutí, poprskání,  
*  vdechnutí, vznik aerosolů,  
*  ošetřování, odběry, vyšetřování,  
*  denní styk s pacienty,  
*  jiné léčebné i neléčebné výkony,  
*  nehoda,  
*  podcenění nebezpečí,  
*  nedostatečná hygienická očista (zejména rukou),  
*  nepoužití OOPP 

*  preventivní lékařské prohlídky osob a zvláštní očkování,  
*  na pracovištích s výskytem rizika vybraných infekcí 
ohrožujících těhotnou ženu a plod - zákaz práce těhotných žen,  
*  informovanost zdravotnických zaměstnanců (opakovaná 
školení, semináře),  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  příjem pacientů provádět pouze v příjmové místnosti nebo v 
prostoru k tomu určeném,  
*  při podezření na počínající infekční onemocnění provést 
izolační a bariérová opatření nebo přeložení na příslušné oddělení, 

 
*  ukládání materiálu do standardizovaných nádob a 
dekontaminovatelných přepravek,  
*  umývání a dezinfekce rukou před a po každém kontaktu s 
pacientem,  
*  po ukončení práce s biologickým materiálem nebo kontaktem s 
pacientem neopouštět pracovní místo, důkladně umýt ruce v 
rukavicích nebo ponořit do dezinfekčního roztoku, pak rukavice 
odložit a ruce znovu umýt mýdlem a vodou,  
*  při umývání a dezinfekci rukou nezapomínat na plošky mezi 
prsty, celý palec a oblast nehtů,  
*  dodržování zásad prevence poranění, nedotýkat se očí, nosu, 
sliznic či kůže rukama v lékařských rukavicích při práci s 
biologickým materiálem,  
*  používání jednorázového materiálu k utírání rukou,  
*  používání sterilních nástrojů a pomůcek,  
*  každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci,  
*  úklid všech prostor denně na vlhko , dále viz. "úklid 
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zdravotnických pracovišť",  
*  při kontaminaci prostor a ploch provést okamžitou dezinfekci 
prostor, dekontaminaci potřísněného místa překrytím mulem nebo 
papírovou vatou namočenou v účinném desinfekčním roztoku,  
*  dodržování zásad osobní hygieny,  
*  minimalizovat vznik aerosolu, kapiček vystříknuti nebo rozlití 
při práci,  
*  zdravotní prostředky na jedno použití (injekční stříkačky, jehly) 
odložit do pevnostěnných spalitelných nádob nebo jiných 
vhodných obalů bez další manipulace jako je např. zpětné 
nasazování krytů jehel,  
*  oddělené ukládání OOPP od osobních oděvů,  
*  používání OOPP - jednorázové gumové rukavice, roušky, 
ochranný oblek, ústní maska, v případě možnosti vzniku aerosolu 
ochranný štít nebo brýle 

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - lůžka pacientů,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  kontakt s kontaminovanou lůžkovinou a prádlem pacienta,  
*  převlékání a dezinfekce lůžek,  
*  nedodržení pracovních postupů při dezinfekci lůžek po pacientech,  
*  nepoužívání OOPP 

*  použité postele a matrace jsou dezinfikovány buď v pokoji 
omytím dezinfekčním prostředkem nebo jsou dekontaminovány v 
prostorách k tomu určených (v centrální úpravě lůžek),  
*  výměna lůžkovin se provádí dle potřeby, nejméně jednou týdně, 
vždy po kontaminaci a po operačním výkonu či převazu,  
*  provedení osobní hygieny po ukončení práce,  
*  OOPP - ochranný oděv, rukavice, zástěra, ústní maska  

 

  

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - krvácející poranění na zdravotnických pracovištích,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  poranění při zdravotnickém výkonu,  
*  při jiných činnostech 

*  nechat ránu několik minut krvácet,  
pak asi 10 minut umývat důkladně mýdlem nebo detergentním 
roztokem,  
*  dezinfikovat přípravkem s virucidním účinkem (např. 
Jodisolem, 0,2% persterilem nebo 70% etylalkoholem),  
*  v případě drobných poranění, která prakticky nekrvácejí, začít s 
vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat,  
*  každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci, 
učinit záznam 

  

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - úklid zdravotnických pracovišť,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  kontakt s infekčními plochami a materiály,  
*  kontakt s nesprávně uskladněným odpadem,  
*  nedodržování zásad úklidu,  
*  nepoužívání pomůcek k úklidu,  
*  používání úklidových pomůcek pro různá pracoviště,  
*  nedodržování hygienického režimu pracoviště  

*  provádění úklidu všech prostor denně na vlhko,  
*  na operačních a zákrokových sálech a prostorách, kde jsou 
prováděny invazivní výkony provádění úklidu vždy před 
začátkem operačního programu a vždy po každém pacientovi,  
*  na pracovištích intenzivní péče, v místnostech kde je prováděn 
odběr biologického materiálu, v laboratořích a dětských 
odděleních všech typů provádění úklidu třikrát denně,  
*  dodržování hygienických a provozních řádů,  
*  střídání dezinfekčních prostředků,  
*  na standartních odděleních používání běžných detergentů,  
*  na jednotkách intenzivní péče, na operačních a zákrokových 
sálech, na chirurgických a infekčních pracovištích, v laboratořích 
a tam, kde je prováděn odběr biologického materiálu a invazivní 
výkony, na záchodech a koupelnách se používají běžně detergenty 
s dezinfekčními přípravky,  
použití vlastních úklidových pomůcek a strojů pro každé 
pracoviště,  
*  ukládání pomůcek, dezinfekčních a čistících prostředků pouze 
na určeném a odděleném místě 

  

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - zdravotnická pracoviště jako zdroje nemocí z povolání,  
*  biologické činitele skupiny 1 - 4,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  nedodržení zásad bezpečnosti práce a hygieny stanovených právními předpisy 

vzhledem k tomu, že nelze ve zdravotnických zařízeních zamezit 
expozici zaměstnanců biologickým činitelům, musí být uplatněna 
následující opatření k ochraně zdraví:  
*  udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně 
exponovaných zaměstnanců na nejnižší možné úrovni,  
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*  úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, 
která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologických 
činitelů do pracovního prostředí, 

 *  hygienická opatření, jejichž cílem je prevence nebo snížení 
nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště, 

 *  označování pracovišť značkou pro biologické riziko, 
 *  zajištění prostředků včetně bezpečných a identifikovatelných 

kontejnerů pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci 
odpadů zaměstnanci, 

 *  úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickými činiteli 
a jejich přepravu v rámci pracoviště, 

 *  zákaz jídla, pití a kouření v pracovních prostorech, kde je 
nebezpečí kontaminace biologickými činiteli, 

 *  zákaz vstupu v OOPP mimo vymezená pracoviště, 
 *  zajištění sanitárních zařízení odpovídajících povaze provozu, 

 *  poskytování ochranných oděvů a jiných OOPP zaměstnancům, 
 *  zajištění čištění a dezinfekce OOPP, pokud možno před každým 

použitím avšak vždy po použití, opravu vadných OOPP nebo 
jejich výměnu před dalším použitím, 

 *  vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a 
zpracování vzorků, materiálů lidského nebo živočišného původu, 

 *  odstraňování pracovních oděvů a OOPP, které mohou být 
kontaminovány biologickými činiteli v prostoru pracoviště, před 
tím než se přikročí k jejich dekontaminaci nebo vyčištění, 
popřípadě k jejich zničení a se uloží odděleně od ostatního šatstva, 

 *  vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující minimálně 
postup při závažné havárii nebo nehodě při manipulaci s 
biologickými činiteli a vždy jde-li o práce nebo jakékoliv 
manipulace s biologickými činiteli skupiny 4, 

 *  očkování, pokud je účelné, zvláště těch zaměstnanců, kteří 
nejsou imunní vůči biologickým činitelům, jímž jsou nebo mohou 
být vystaveni, 

 *  informování zaměstnanců nebo jejich zástupců o každé havárii 
nebo nehodě při manipulaci s biologickými činiteli, 

 *  stanovení vhodných postupů dekontaminace a dezinfekce pro 
pracoviště, 

 *  zajištění tekoucí pitné vody na všech pracovištích s rizikem 
infekce (zdravotnická pracoviště), 

 *  pro práce s biologickými činiteli třetí a čtvrté kategorie se 
zřizuje kontrolované pásmo, 

 *  používání OOPP, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici 

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - péče o zemřelého (exitus),  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  manipulace a péče o zemřelého (úprava těla, umývání, čištění),  
*  převoz zemřelých pacientů,  
*  manipulace s tělem zemřelého,  
*  příprava zemřelého k transportu (úprava těla),  
*  nepoužívání OOPP 

*  seznámení zaměstnanců s manipulací a etikou při převozu,  
*  dodržování hygienických zásad,  
*  zásadně se nedotýkat těla zemřelého bez použití OOPP,  
*  i při odstraňování kanyl, obvazů apod. si počínat velmi opatrně,  
*  přivolat službu, která provádí transport zemřelého,  
*  používání vyhrazených tras k přepravě  

  

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - krevních deriváty, biologický materiál,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  kontakt, vystříknutí, potřísnění při nepozornosti a zakopnutí nebo jiné nehodě při 
transportu krevních derivátů a biologického materiálu,  

*  s každým biologickým materiálem lidského původu, zejména 
však s lidskou krví je potřeba zacházet takovým způsobem, jako 
by byl infikován HIV, 

 

*  krevní deriváty a jiný biologický materiál přenášet pouze v 
určených přepravkách, 
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*  rozlití biologického materiálu,  
*  rozbití obalu či nádoby,  
*  neprovedení okamžité dekontaminace a dezinfekce potřísněného místa,  
*  přenášení v rozbitných obalech a v ruce,  
*  nepoužití OOPP 

*  zákaz přenášení v ruce, v případě přenášení jednoho kusu, 
použít vhodnou pomůcku (např.kelímek),  
*  při poranění viz. " krvácející poranění na zdravotnických 
pracovištích",  
*  rozlitý materiál ihned odstranit za použití OOPP,  
*  provést dekontaminaci a dezinfekci prostor potřísněného místa 
mulem nebo papírovou vatou namočenou do dezinfekčního 
roztoku dle hygienického řádu pracoviště zdravotnickým 
zaměstnancem (zvláštní očkování), provedení konečného úklidu 
zaměstnancem úklidu,  
*  preventivní lékařské prohlídky osob,  
*  používání OOPP - ochranný oděv, rukavice 

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - biologický materiál - manipulace s exkrementy, sekrety, exkrety apod.,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  manipulace s exkrementy, sekrety, exkrety,  
*  kontakt, vystříknutí, potřísnění, rozlití,  
*  nepozornost a zakopnutí nebo jiná nehoda při neléčebných výkonech (odběr a vynášení 
močových lahví a podložních mís apod.),  
*  odstraňování exkrementů z povrchů 

*  preventivní lékařské prohlídky osob,  
*  při poranění viz. " krvácející poranění na zdravotnických 
pracovištích",  
*  rozlitý materiál ihned odstranit za použití OOPP,  
*  provést dekontaminaci a dezinfekci prostor potřísněného místa 
mulem nebo papírovou vatou namočenou do dezinfekčního 
roztoku dle hygienického řádu pracoviště zdravotnickým 
zaměstnancem (zvláštní očkování),  
*  provedení konečného úklidu zaměstnancem úklidu,  
*  chránit se před infekcí důkladnou hygienou, především mytím 
rukou a ošetřením rukou krémem,  
*  používání OOPP - ochranný oděv, rukavice 

  

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - odběry, invazivní a krvavé výkony, krevní deriváty, biologický materiál  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  kontakt, vystříknutí, potřísnění při nepozornosti a zakopnutí nebo jiné nehodě při 
provádění invazivních a krvavých výkonů,  
*  nepoužití OOPP 

*  s každým biologickým materiálem lidského původu, zejména 
však s lidskou krví je potřeba zacházet takovým způsobem, jako 
by byl infikován HIV,  
*  snížit možnost poranění a zajistit maximálně bezpečný odběr 
krve uzavřeným systémem odběru krve,  
*  zajistit systematické doškolování zaměstnanců,  
*  při poranění viz. "krvácející poranění na zdravotnických 
pracovištích",  
*  základní odběry biologického materiálu a vyšetření pacientů lze 
provádět pouze v příjmové místnosti nebo v prostoru k tomu 
určeném,  
*  používání pouze sterilních nástrojů k odběrům a parenterálním 
zákrokům, používání sterilních pomůcek a nástrojů, u endoskopů 
a jiných optických přístrojů se musí zajistit alespoň vyšší stupeň 
dezinfekce,  
*  pro digestivní endoskopy se musí zajistit dvoustupňová 
dezinfekce,  
*  použité nástroje a pomůcky, zvláště kontaminované krví, se 
nesmí čistit bez předchozí dekontaminace dezinfekčními 
přípravky s virucidním účinkem,  
*  používání jehel a stříkaček na jedno použití,  
*  zneškodňování kontaminovaných jehel v destruktoru nebo 
jiným nezávadným způsobem,  
*  jednoúčelové stříkačky a jehly se musí likvidovat vcelku bez 
ručního oddělování,  
*  ostatní ostré nástroje na jedno použití se bez krytí ostří ihned po 
použití odkládají do pevnostěnných nepropustných spalitelných 
nádob, v nichž se bez další manipulace s nádobou spalují,  
*  nástroje a pomůcky určené k opakovanému použití se 
dekontaminují doporučenými postupy tak, aby nedošlo k tvorbě 
aerosolu,  
*  ukládání biologického materiálu do standardizovaných nádob a 
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do dekontaminovatelných přepravek,  
*  preventivní lékařské prohlídky osob,  
*  používání OOPP - ochranný oděv, rukavice 

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - odpady ze zdravotnických pracovišť,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  kontakt, pořezání, bodnutí, píchnutí,  
*  nedodržování provozního řádu pracoviště,  
*  ukládání na nevhodná místa,  
*  nedodržení termínů k odstraňování odpadů z pracoviště 

*  dodržování provozního řádu pracoviště,  
*  dodržování zásady třídění odpadů,  
*  označení každého obalu nebo nádoby druhem odpadu, místem 
vzniku, kódovým číslem a barevným odlišením,  
*  odstraňování veškerého odpadu ze všech pracovišť denně,  
*  biologický odpad (odejmuté části orgánů, amputované části 
končetin, žlázy s vnitřní sekrecí a některé sekrety a exkrety, např. 
žaludeční a střevní šťávy, obsah biliodigestivních a 
enterokutánních píštělí a jiných substancí) se ukládá jako 
nebezpečný odpad,  
*  oddělené ukládání nebezpečného odpadu,  
*  ukládání specifického odpadu ze zdravotnických pracovišť do 
oddělených krytých nádob, nejlépe spalitelných, případně 
uzavíratelných plastových vaků,  
*  ukládání drobného odpadu včetně jednorázových jehel, skalpelů 
nebo jiných ostrých předmětů do pevnostěnných i spalitelných 
obalů bez další manipulace, nádoba po naplnění v intervalu ne 
větším než jeden týden, musí být pevně uzavřena a odstraněna z 
pracoviště,  
*  provedení dekontaminace nespalitelného specifického odpadu 
(např. sterilizace odpadu),  
*  likvidace odpadů kontaminovaných cytostatiky výhradně 
spalováním,  
*  likvidace radioaktivního odpadu dle "atomového zákona",  
*  odpady chemických látek dobře mísitelné s vodou se vylévají do 
výlevek a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná 
koncentrace,  
*  ostatní chemické látky nemísitelné s vodou se vylévají do 
určených nádob a odstraňují jako nebezpečné odpady,  
*  pro případ havárie nebo poruchy mít k dispozici chlazené 
prostory pro dočasné uložení specifického odpadu,  
*  odpadní vody z rizikových oddělení se likvidují přes čistírny 
odpadních vod,  
*  dodržování zásad osobní hygieny při manipulaci s odpadem,  
*  používání OOPP - ochranný oblek, gumové rukavice a zástěry, 
ústní maska 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - poškození zdraví při práci s dezinfekčními prostředky  
*  vznik alergie,  
*  potřísnění, poleptání, popálení a poškození kůže,  
*  potřísnění, poleptání, popálení a poškození očí,  
*  únava, bolest hlavy, poškození zdraví při dezinfekci a úklidu parfémovanými a silně 
čpícími dezinfekční prostředky,  
*  vdechnutí par,  
*  používání dezinfekčních prostředků v hojném množství,  
*  nedodržení pracovních postupů při ředění a přípravě,  
*  nedodržení pracovních postupů při dezinfekci a úklidu,  
*  použití silného koncentrátu při manipulaci,  
*  škodlivé výpary z desinfekčních prostředků,  
*  nepozornost, nehoda, spěch,  
*  vada obalu,  
*  nevhodné uložení a skladování,  
*  nepoužití předepsaných OOPP 

*  specifické školení zaměstnanců pracujících s dezinfekčními 
prostředky,  
*  specifické školení zaměstnanců úklidu,  
*  dodržování pracovních postupů a pravidel ochrany zdraví,  
*  zajistit těsnost obalů, po manipulaci uzavírat nádoby,  
*  nenechávat a nepřemisťovat obaly s chemikáliemi otevřené,  
*  nepřelévat do neznačených obalů,  
*  chránit před zneužitím,  
*  mít k dispozici bezpečnostní listy látek, znát jejich obsah,  
*  zbytky dezinfekční a čisticích přípravků lze vylít do kanalizace 
až po dostatečném naředění vodou,  
*  dezinfekční a čistící prostředky skladovat v místnosti k tomu 
určené,  
*  zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci a v místnostech 
určených k jejich ukládání,  
*  látky uvolňující se z dezinfekčních a čisticích prostředků do 
ovzduší interiérů nesmí překročit doporučené limity,  
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*  používání méně agresivních látek, náhrada za vhodné 
dezinfekční prostředky  
*  při sanitárních dnech dostatečné větrání,  
*  omezit délku pobytu v místnosti na nejkratší dobu,  
*  po práci se silnými koncentráty větrat nebo použít klimatizaci,  
*  omezit používání osvěžovačů vzduchu,  
*  některé druhy dezinfekčních prostředků viz. samostatné riziko,  
*  dezinfekční roztoky připravovat přesným odměřením přípravku 
a vody (dle dezinfekčního programu vyvěšeného na pracovišti),  
*  ředění roztoků provádět v pořadí voda + dezinfekční prostředek, 

 
*  při manipulaci a ředění odklonit hlavu a nevdechovat výpary, 
případně použít ochranu,  
*  odděleně ukládat chemikálie, které ve styku reagují,  
*  všechny nádoby s dezinfekčními prostředky musí být označeny,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci při zasažení chemikálií,  
*  OOPP - ochranný oděv, rukavice, zástěra, ústní maska a štít 
nebo brýle při ředění,  
*  používat ochranné masti a krémy 

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - pořezání (řezná rána)  
*  střepy ampulí,  
*  ostré hrany ampulí, lékovek,  
*  ostré zdravotnické prostředky (skalpel aj.),  
*  podávání instrumentaria při zákroku na malých operačních sálcích,  
*  spěch při léčebném zákroku při záchraně života 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - bodnutí, propíchnutí  
*  kontaminovaná injekční jehla,  
*  spěch, překonávání odporu neklidného pacienta,  
*  komplikace při léčebném zákroku  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - přimáčknutí, přiskřípnutí, zhmoždění  
*  pojízdné přístroje,  
*  lehátka pro převoz pacientů,  
*  transportní zařízení pro převoz zemřelého,  
*  přepravní skříně, zásobníky na zdravotnický materiál (např. sádru),  
*  kartotéka,  
*  náraz do zařízení, dveří ve spěchu nebo při zkolabování pacienta  

*  zvýšená opatrnost,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - uklouznutí, pád  
*  potřísněná podlaha v ambulancích a komunikačních prostorách oddělení, také nános na 
obuvi při transportu z venkovních ploch nebo převozu,  
*  rozlitá tekutina,  
*  potřísnění podlahy biologickým materiálem,  
*  nánosy z venkovních komunikací, odkapávání z deštníků 

*  okamžité vysoušení potřísněných komunikací a ploch,  
*  odstranění nečistot,  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - uklouznutí, zakopnutí, pád, naražení  
*  venkovní komunikace, prostor pro příjezd sanitek (vrtulníku),  
*  neléčebný zásah,  
*  překlad a převoz pacienta z helikoptéry,  
*  spěch při léčebném zákroku během transportu,  
*  nebezpečí zejména v zimě, námraza a sníh na venkovních plochách, rampách  

*  pravidelná údržba komunikačního prostoru,  
*  ošetřování povrchu zejména v zimním období,  
*  odklízení nečistot a nánosů z ploch,  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace (urgentní 
příjem) 

riziko - zakopnutí, naražení do dveří  
*  pád s předměty,  
*  pád předmětů,  
*  zatížení zaměstnanců výstrojí na záchranu života,  
*  zdravotnické přístroje (ventilátor, tlaková nádoba s kyslíkem, batoh s vybavením, 
ampulátorium, laringoskop aj.),  
*  spěch 

*  viz. všeobecná část    
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Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - nachlazení, prochladnutí  
*  venkovní prostor, příjezd - příchod k sanitkám RZP nebo helikoptéře,  
*  přechod z teplého prostředí do chladu v nutnosti rychlého zásahu (zejména v zimním 
období)  

*  na ochranu před chladem používat vhodné OOPP    

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - fyzický útok, fyzické násilí, 

 

*  napadení, útok zejména při nočních směnách na akutním příjmu, 

 

*  agresivní osoba (pacient nebo jeho doprovod, opilý pacient, pacient pod vlivem 
návykových látek), 

 

*  ošetřování osob z nižších sociálních skupin (bezdomovci) 

 

*  přivolání pomoci ostatních zaměstnanců (např. křikem),  
*  v případě slovního útoku se nenechat vyprovokovat, reagovat 
klidně, ale rozhodně,  
*  účinná pomoc všech přítomných zaměstnanců,  
*  telefonické přivolání pomoci ostrahy,  
*  umístění důležitých telefonních čísel na viditelném místě,  
*  předvídavost,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - nebezpečí vzniku nákazy,  
*  ošetřování zraněných,  
*  nemocných VH,TBC , HIV,  
*  ošetřování zraněných z nižších sociálních skupin (např. bezdomovci),  
*  odběry a manipulace s biologickým materiálem  

*  viz. všeobecná část    

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - zhmoždění pohybového aparátu, páteře  
*  manipulace s osobou,  
*  překládání z ošetřovacího stolu na lůžko,  
*  nedostatek zdvihacích zařízení pro manipulace se zcela imobilním pacientem,  
*  takový druh úrazů kdy nelze zdvihací zařízení použít,  
*  nesprávný postup  

*  vybavení pracoviště zdvihacími zařízeními a pomůckami pro 
manipulaci s imobilními osobami,  
*  manipulaci s imobilními pacienty zajistit mužskou pracovní 
silou,  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - zánět spojivek, Opthalmia fotoelectrica tzv. choroba svářečů, případně vážnější 
poškození zraku  
*  UVC záření,  
*  provoz baktericidních (germicidních) zářičů  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - práce na zákrokovém operačním sále 
 

*  viz. uzel operační sály 
  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - kontakt, inhalace pachů 
 

*  vyvolávajících nevolnost a únavu, 
 

*  práce v prostředí pachů - zápach z hnisajících onemocnění a onkologických 
onemocnění, stolice apod. 

 

*  důkladné větrání pracovišť    

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  denní styk s biologickým materiálem - krví, močí, stolicí,  
*  denní styk se zánětlivými onemocněními,  
*  ohrožení nemocí z povolání (na oddělení velmi vysoké) zejména u  
spontánních porodů,  
- manipulací s očistky,  
- operací akutních případů nevyšetřených pacientek,  
- prvotního kontaktu s pacientkou v ambulanci 

viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí  
*  zakopnutí o infúzní stojan umístěný u lůžka pacientky,  
*  nedostatek manipulačních prostorů,  
*  zúžení komunikačního prostoru,  
*  spěch, nepozornost, únava,  
*  stres 

*  dbát zvýšené pozornosti při pohybu na pracovišti 
 

 
  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí, tření, odření o instrumentárium 
 

*  poranění o hrotnaté operační instrumentarium, o instrumentarium s řeznou 
plochou a jiné operační pomůcky, 

 

*  operační výkon, 
 

*  viz.operační sály 
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oddělení *  podávání nástrojů,  
*  neopatrná manipulace,  
*  spěch při operaci 

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - náraz a přiražení osob zdravotnickou technikou  
*  také předmětem,  
*  pád, kolize, ztráta stability  
*  převržení - sestavy přístrojů,  
*  převržení materiálu potřebného k operaci ,  
*  neopatrná manipulace,  
*  spěch při operaci 

*  viz.operační sály   

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - elektrostatickými jevy  
*  při provozu elektrické zdravotnické techniky a zařízení na operačních sálech a 
zákrokových sálcích,  
*  nevhodné podlahy,  
*  neopatrná manipulace s kyslíkem,  
*  nepoužití OOPP 

*  izolovaná soustava - před zahájením práce na zákrokovém sálku 
- vedení hlídačů izolačního stavu (zaznamenat údaje)  
*  dále viz. operační sály 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - horký povrch, horká média, používání vařičů a sterilizátorů na operačních sálech  
*  popálení o vařiče na operačních sálech,  
*  opaření horkou (vřelou) tekutinou na vařiči,  
*  svrhnutí, převrácení nádoby při spěchu, neopatrnosti, nevolnosti ,  
*  vylití při manipulaci s horkou vodou,  
*  nevhodné umístění vařiče v prostoru,  
*  nedodržení pracovních postupů, pád,  
*  zakopnutí o přívodní šňůru v komunikačním prostoru,  
*  popálení o sterilizátor a autokláv 

*  organizace práce,  
*  uspořádání pracovního místa,  
*  dostatek pevných zásuvek, zákaz vedení přívodních elektrických 
šňůr po podlaze,  
*  bezpečné pracovní postupy, praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředěnost při práci,  
*  sterilizátory viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - inhalace narkotizačních plynů,  
*  nevolnost, bolesti hlavy, únava,  
*  narkotizační přístroje s láhvemi halotanu, narkotanu apod.,  
*  vdechování výparů anesteziologických plynů,  
*  celodenní práce na operačním sále,  
*  selhání narkotizační soupravy,  
*  selhání klimatizace 

*  pravidelné kontroly vzduchotechniky,  
*  pravidelné kontroly narkotizačních přístrojů,  
*  pravidelná měření koncentrací škodlivin v ovzduší,  
*  dále viz.operační sály 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické - operační nástroje  
*  infikované operační nástroje,  
*  poranění při operačním výkonu (také jinou osobou z operačního týmu),  
*  příprava kontaminovaného instrumentaria k přepravě a ke sterilizaci 

*  viz. operační sály   

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - chemické škodliviny (nebezpečné chemické látky a přípravky)  
*  benzín používaný k dezinfekci povrchů, ploch operačních sálů,  
*  působení benzínu 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - fyzická zátěž  
*  manipulace s dospělými pacienty,  

*  proškolení zaměstnanců o správné manipulaci s pacienty,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné manipulaci 
a zamezení poškození páteře,  
*  pokud je to možné přivolat ke zvedání dalšího zaměstnance,  
*  používat technické prostředky k manipulaci s pacientem 
(zvedáky, podložky apod.),  
*  zařazení přestávek a procvičování páteře,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - fyzická zátěž, bolest, únava, otoky  
*  zatížení dolních končetin při operačních výkonech  
*  uchopení a držení nástrojů a pomůcek při operačních výkonech,  
*  překonávání svalového napětí operovaných tkání,  

*  prostor pro dolní končetiny musí umožňovat pohodlnou polohu,  
*  střídání se zaměstnanců a bezpečnostní přestávky,  
*  stahovací obinadla,  
*  rehabilitace,  
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oddělení *  soustavné podávání instrumentaria apod.,  
*  nezdravá poloha těla při operacích  
*  nadměrné přetížení páteře,  
*  jednostranná a dlouhodobá zátěž 

*  OOPP - vhodná obuv,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při držení a zamezení 
poškození páteře,  
*  procvičování páteře,  
*  rehabilitace,  
*  viz. všeobecná část 

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - neuropsychické účinky spojené s duševním přetížením  
*  náročné operační výkony,  
*  vysoké soustředění,  
*  velké pracovní vypětí  
*  vysoká zodpovědnost za zdravotní stav osob,  
*  pacientka v šestinedělí,  
*  okamžité psychické nekontrolovatelné stavy pacientů,  
*  soustředění,  
*  velké duševní i fyzické vypětí, které nelze přerušit přestávkou,  
*  nutnost soustavně zvýšené pozornosti a pohotových reakcí,  
*  zvyšující se nároky na znalost (složité přístroje a zařízení),  
*  zvyšující se nároky na sebe sama,  
*  sociální role na pracovišti,  
*  konfliktní napětí na pracovišti 

*  střídání se zaměstnanců na exponovaných pracovištích,  
*  dodržování zákazu práce přesčas,  
*  výchova a terapie zaměstnanců,  
*  vhodné pracovní prostředí,  
*  personální vztahy na pracovištích,  
*  zákaz diskriminace osob na pracovišti (upozornění na šikanu),  
*  pracovní schůzky a porady, semináře  
*  ústavní psycholog  
*  dále také viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - zatížení zraku při práci s mikroskopem  
*  při mikrochirurgické operaci,  
*  časté používání mikroskopu při operacích a na ambulancích,  
 

*  střídání zaměstnanců,  
*  stanovit bezpečnostní přestávky,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - úder, přiražení o mikroskop  
*  tlak, přitlačení, naražení, úder, přiražení oka, nosu aj. částí hlavy do mikroskopu,  
*  ambulance, operační sál,  
*  spěch,  
*  rychlý nebo prudký pohyb,  
*  nesprávný odhad úhlu,  
*  opomenutí sejmutí dioptrických brýlí 

*  viz. všeobecná část  
 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - studené médium - omrzliny, kryo přístroj s kysličníkem uhličitým  
*  zkapalněný dusík,  
*  neopatrnost,  
*  netěsnost armatur a spojů,  
*  nedodržení pracovního postupu,  
*  nepoužití OOPP 

*  při přelévání dusíku do přístroje používat čerpací zařízení,  
*  při ručním přelévání dbát zvýšené opatrnosti a přelévat za 
přítomnosti dvou osob,  
*  nepoužívat poškozený přístroj,  
*  zkontrolovat stav nádob před uvedením do provozu,  
*  provádění pravidelných kontrol přístroje odbornou servisní 
firmou,  
*  používání OOPP,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - poškození zdraví, udušení kapalným dusíkem  
*  vdechnutí kapalného dusíku,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost, nehoda,  
*  neopatrná manipulace,  
*netěsnost armatury,  

*  bezpečný pracovní postup,  
*  kontrola těsnosti armatur,  
*  při úniku větrat a nechat volně vytékat,  
*  k dispozici bezpečnostní list,  
*  znát postup při poskytnutí první pomoci při úniku  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - ionizující záření  
*  pracoviště se zdravotnickou diagnostickou a léčebnou technikou, která je zdrojem 
záření,  
*  doprovod a asistence při rentgenování a cystografii 

*  používat zdroje záření pouze na určených pracovištích (speciální 
omítky stěn, stropů a podlah),  
*  klimatizace pracovišť,  
*  k dispozici povolení úřadu pro jadernou bezpečnost,  
*  zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců,  
*  používání pouze zdravotnických prostředků, které vyhovují 
platným předpisům a jsou označeny předepsaným způsobem,  
*  vymezení a vyznačení kontrolovaných pásem, označení 
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bezpečnostními tabulkami  
*  používání OOPP  
*  dále viz. radiodiagnostické oddělení a všeobecná část  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - cytostatika  
*  kontakt s cytostatiky,  
*  inhalace při aplikaci,  
*  potřísnění při práci s cytostatiky  
 
 

*  znát a dodržovat předpisy o zacházení s cytostatiky,  
*  neaplikovat léky holýma rukama,  
*  pracoviště dostatečně větrat,  
*  vzduchové bublinky ze stříkačky nevystřikovat do vzduchu 
(nasadit prázdnou ampulku),  
*  pomůcky neumývat pod tekoucí vodou, ale pod vodní hladinou,  
*  důkladně umývat ruce,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - pořezání, useknutí o řezačku na papírovou vatu, střihnutí,  
*  neopatrnost, nedodržení pracovních postupů,  
*  odstranění ochranných zařízení,  
*  používání tupých nebo poškozených nůžek při stříhání zdravotnického materiálu (gáza, 
náplasti, obvazy, nitě, hadičky, papírová vata apod.)  
*  nepozornost,  
*  nastřihování hráze při porodu 

*  používání strojů a zařízení, které odpovídají požadavkům 
bezpečné práce,  
*  používání ochranných zařízení zabraňujících přístupu rukou,  
*  zabezpečit a vyznačit zákaz manipulace nepovolanými osobami, 

 
*  soustředění na činnost,  
*  zásadně používat ostré a nepoškozené nůžky,  
*  nepřenášet nůžky v kapsách plášťů,  
*  špičky nůžek se při stříhání nesmí dotýkat dlaně,  
*  při operačním výkonu při podávání, případně odkládání, nůžky 
neuchopovat za ostří 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým,  
při používání elektrických zařízení a elektrické zdravotnické techniky na oddělení - např. 
horkovzdušný sterilizátor, autokláv, insuflátor, hysteroskop, termokoagulátor, laparoskop, 
koloskop, mikroskop, amnioskop, kardiotokograf, ultrazvuk, počítač, odsávačka, monitor, 
tiskárna, varná konvice, žehlička, lednice, vařič, destilátor, akvasteril, myčka podložních 
mís, kryopřístroj  
*  zdravotnické prostředky,  
*  spotřebiče 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení na 
operačním sále 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým,  
při používání elektrických zařízení na operačním sále  
např. - vařič, katetr, defibrilátor, kardiotokograf, tlakový vařič, horkovzdušný sterilizátor, 
autokláv, laparoskopická věž, insuflátory, kamery, odsávačky, hysteroskopy, KTG, UZ, 
EMG, EKG, porodnické polohovací lůžko, amnioskop, resuscitační přístroje, video, 
monitor, odsávačka, destilační věž, operační lampa, defibrilátor, křísící přístroj pro 
novorozence 

*  viz.všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - tepelná zátěž  
*  studené pracovní prostředí, venkovní prostor, příjezd a příchod k sanitkám,  
*  přechod z teplého do chladného prostředí v nutnosti rychlého zásahu v zimním období,  
*  delší pobyt v chladném prostředí,  
*  přechod z teplého do chladného prostředí v nutnosti rychlého zásahu v zimním období 

*  používání OOPP - vesty, svetry, kabáty    

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - mechanické poškození  
*  tlak, přitlačení, naražení, úder, rozdrcení o operační stůl (elektrický, hydraulický),  
*  nepozornost,  
*  vada a porucha stolu  

*  bezpečná manipulace,  
*  pravidelná preventivní údržba,  
*  nepoužívat poškozené stoly  

 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické při porodu HIV pozitivní rodičky,  *  pro porod HIV pozitivní rodičky musí být vyčleněn samostatný 
pokoj,  
*  musí být využívány pokud možno co nejvíce instrumentaria na 
jedno použití, ošetřující personál musí používat OOPP - ústenku, 
čepici, ochranné brýle, ochranný štít, dvoje rukavice (chirurgické a 
nesterilní ochranné rukavice !), oděv na jedno použití nebo oděv 
pro aseptický výkon,  
*  použité nástroje musí asistující porodní asistentka podle 

  

Strana 11 z 
177

  
 

  

Rizika v NNB

11/177 22.10.2019



platných metodických pokynů dekontaminovat, poté omýt tak,aby 
nevytvářela aerosol,  
*  suché nástroje se sterilizovat v autoklávu nebo v 
horkovzdušném sterilizátoru, *  minimalizovat vznik aerosolu, 
kapiček vstříknuti nebo rozlití,  
*  dodržovat zásady prevence poranění: nedotýkat se očí, nosu, 
sliznic, či kůže rukama v lékařských rukavicích při práci s 
biologickým materiálem,  
*  po práci důkladně umýt ruce v rukavicích či ponořit do 
dezinfekčního roztoku, pak rukavice odložit a ruce znovu umýt,  
*  používat výhradně sterilní instrumentarium,  
*  zdravotnické prostředky na jednopoužití odložit do 
pevnostěnných spalitelných nádob,  
*  veškeré lůžkoviny, prádlo a jiné, které jsou určeny k dalšímu 
používání dezinfikovat jako infekční a teprve poté připravit k 
odvozu do sběrny prádla  
*  dále viz všeobecná část,  
*  po ukončení porodu, úklidu a dezinfekci porodního pokoje 
zapnout germicidní zářiče a nechat působit nejméně 10 hodin 

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - popálení, požár od přenosného lékařského svítidla (svítidlo např. HANAULUX 
blue 80 Stativ),  
*  neznalost návodu k používání,  
*  nedodržení podmínek provozování,  
*  při polohování svítidla kontakt ruky s rozehřátým krytem svítidla,  
*  nepozornost,  
*  nehoda (převrhnutí) při převážení na jiné místo,  
*  výměna žárovky 

*  seznámení s návodem k bezpečnému provozu svítidel,  
*  při polohování svítidla se zaměstnanci nesmí dotknout 
rozehřátého krytu a průhledu svítidla,  
*  pojízdnou podnoží svítidla se nesmí jezdit přes překážky na 
podlaze, aby se svítidlo nepřevrhlo,  
*  před výměnou žárovky vypnout svítidlo, odpojit od sítě, 
ponechat vychladnout,  
*  skleněné části žárovky se nikdy nesmí zaměstnanci dotknout 
holou rukou,  
*  čištění a dezinfekce ve vychladlém stavu odpojeno od elektrické 
sítě,  
*  svítidlo nesmí být provozováno v prostředí s nebezpečím 
výbuchu,  
*  teplota okolí, kde je svítidlo provozováno nesmí překročit 
rozmezí 10 - 40 st., *  optimální vzdálenost svítidla od 
vyšetřovaného nebo operovaného místa je 70 až 130 cm 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické při vystříknutí plodové vody,  
*  vystříknutí plodové vody do očí,  
*  vniknutí nákazy porušenou kůží (záděry) 

*  používání OOPP, zejména u "infekčních" porodů - plastové 
brýle nebo štít obličejový, gumové zástěry 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - mechanické poškození - přiskřípnutí prstů horní končetiny nerezovou 
obdélníkovou miskou při porodu  
*  manipulace s obdélníkovou miskou, upevňování do rámů, vkládání a vysouvání z 
porodního lůžka,  
*  přiskřípnutí, rozdrcení nerezová obdélníková miska velká (obsah 20 litrů),  
*  nepozornost,  
*  přílišná váha (obsah i 20 litrů) 

*  bezpečná manipulace a opatrnost  
 

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí o ostré předměty,  
*  pořezání, useknutí o nůžky, skalpely, nože, instrumentarium a podobné zdravotnické 
prostředky  
 
 

*  viz.operační sály   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - mechanické poškození (hrotnaté instrumentarium),  
*  bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí o hrotnaté operační 
instrumentarium a jiné operační pomůcky např. svorky, peány, speciální nástroje, 

*  organizace práce,  
*  bezpečné ukládání operačního instrumentaria a pomůcek,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
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oddělení elektrické pily, kleště, štípáky apod.  
*  operační výkon,  
*  podávání nástrojů,  
*  únava z dlouhodobého pobytu na operačním sále,  
*  spěch při operaci,  
*  neopatrná manipulace 

*  praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodných pracovních pomůcek,  
*  zákaz používání poškozeného instrumentaria,  
*  OOPP - rukavice, ochranný oděv 

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - mechanické poškození - instrumentarium s řeznou plochou,  
*  bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí např. skalpely, dláta, 
amputační nože, rašple, žiletky apod.,  
*  operační výkon,  
*  podávání nástrojů,  
*  únava z dlouhodobého pobytu na operačním sále,  
*  spěch při operaci,  
*  neopatrná manipulace 

*  organizace práce,  
*  bezpečné ukládání instrumentaria s řeznou plochou,  
*  bezpečné pracovní postupy, praxe, zručnost,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodného instrumentária,  
*  zákaz používání poškozeného instrumentária,  
*  OOPP - rukavice, ochranný oděv 

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - mechanické poškození - ostré instrumentarium,  
*  poranění ostrým instrumentariem např. háky, rozvírače, dráty, šrouby, vrtáky, jehelce, 
kleště, pinzety, nůžky, trokary, Redonové jehly, drenáže hrudní, drenáže břišní apod.  
*  operační výkon,  
*  únava z dlouhodobého pobytu na operačním sále,  
*  podávání nástrojů,  
*  spěch při operaci  
*  neopatrná manipulace 

*  organizace práce,  
*  bezpečné ukládání ostrého instrumentaria,  
*  bezpečné pracovní postupy, praxe, zručnost,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodných pracovních pomůcek,  
*  zákaz používání poškozeného instrumentária,  
*  OOPP - rukavice, ochranný oděv 

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - mechanické poškození navinutí, zapletení, bodnutí, propíchnutí a zapletení,  
*  práce s mikrovrtačkou nebo podobným přístrojem,  
*  zachycení volně vlajícího oděvu,  
*  vtažení ruky  

*  nezasahování rukou do nebezpečného prostoru za chodu,  
mikrovrtačky a podobných přístrojů s rotujícím vřetenem,  
*  pravidelná kontrola a revize přístroje,  
*  nepoužívat poškozenou mikrovrtačku,  
*  předejít kontaktu rukou s rotujícím vřetenem,  
*  OOPP - bez volně vlajících částí, bez obvazu na ruce apod.  

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - ionizující záření při práci s pojízdnými rentgeny,  
*  bezpečné používání zdrojů záření  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - laserové záření,  
*  laser,  
*  neoznačení prostoru pro provozování laseru,  
*  nezajištění vstupních dveří do prostoru proti vstupu nepovolaným osobám,  
*  neodpovídající vybavení pracoviště,  
*  nevhodné zabezpečení proti nekontrolovaným odrazům laserového paprsku,  
*  nebezpečné umístění hořlavých látek (kapalin),  
*  manipulace neznalými zaměstnanci,  
*  otevírání krytů laseru,  
*  zásah - opravy neoprávněnými zaměstnanci,  
*  dívání se do zdroje laserového paprsku při laserová terapie,  
*  nepoužití ochranných brýlí  
 

*  dodržování provozního řádu pro laserové pracoviště,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - kontakt s antibiotiky při aplikaci pacientovi,  
*  rezistence,  
*  příprava léčiv a ředění,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost a nehoda,  
*vada obalu, spěch,  
*nepoužití předepsaných OOPP  

*  dodržovat obecná pravidla při aplikacích,  
*  dodržovat zásady osobní hygieny,  
*  používat OOPP - rukavice 

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - pořezání - řezná rána,  
*  střepy ampulí,  
*  ostré hrany ampulí , lékovek,  

*  viz. všeobecná část   
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oddělení *  ostré zdravotnické prostředky (skalpel aj.),  
*  podávání instrumentária při zákroku na malých operačních sálcích,  
*  spěch při léčebném zákroku při záchraně života 

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  zvýšené ohrožení onemocnění nemocí z povolání při léčení pacientů s otevřenými 
ranami,  
*  akutní příjem pacientů (havárie, dopravní nehody),  
*  styk a ošetření pacientů před jejich vyšetřením (také z rizikových skupin - bezdomovci, 
narkomani apod.) 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí,  
*  kontaminovaná injekční jehla, šicí jehla,  
*  spěch , překonávání odporu neklidného pacienta,  
*  komplikace při léčebném zákroku 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - elektrostatickými jevy  
při obsluze zdravotnické techniky na operačních sálech,  
*  nepoužití OOPP,  
*  nevhodné podlahy,  
*  riziko je velmi vysoké  
 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - dotykem přímým nebo nepřímým,  
elektrické při používání zdravotnické techniky, elektrická zdravotnická technika na JIP a 
na lůžkovém oddělení - např. tepelný nebulizátor, RTG přístroje, centrální monitor, 
monitory, lineární dávkovač, pumpy, dýchací přístroj, lampy, zvlhčovač a čistič vzduchu, 
EKG, defibrilátory, inhibilátory, negatoskopy, monitory, lineární dávkovače, germicidní 
zářiče, vrtačky, rektoskop, odsávačky, sterilizátor, elektrokauter apod.,  
*  riziko je velmi vysoké ve srovnání s ostatními zdravotnickými odděleními 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - neuropsychické účinky spojené s duševním přetížením,  
*  při ošetřování pacientů po operacích,  
*  monitoring na JIP,  
*  riziko je velmi vysoké ve srovnání s ostatními zdravotnickými odděleními  
 
 
 
 
 

*  viz. všeobecná část    

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - fyzická zátěž,  
*  nezdravá poloha těla a nadměrné přetížení, také přetížení svalů, šlach, páteře, horních i 
dolních končetin,  
*  jednostranná, dlouhodobá, pohybová činnost při manipulaci s imobilními pacienty, 
pacienty po operačních zákrocích apod.,  
*  riziko je velmi vysoké ve srovnání s ostatními zdravotnickými odděleními 

*  viz. všeobecná část    

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - zhmoždění horních končetin, skřípnutí prstů,  
*  náhlé přetížení při otáčení Streykerovým rámem s pacientem,  
*  zabránění nehodě při změně polohy pacienta v rámu (ze zad na břicho a opačně může 
dojít k posunu pacienta v rámu)  
*  nedostatečné upevnění pojistky,  
*  skřípnutí prstů při znehybnění pacienta mezi "desky" rámu,  
*  skřípnutí prstů při upevňování pojistky, 

*  seznámení s návodem pro manipulaci a s obsluhou,  
*  při manipulaci musí být vždy přítomen tým zaměstnanců,  
*  důsledné dotažení zajišťovací pojistky, aby nedošlo k možnosti 
vysunutí nemocného a tím nečekaného zásahu zdravotnických 
zaměstnanců.  

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - nečekaná fyzická zátěž  
*  náhlé přetížení - poranění pohybového aparátu a horních končetin,  
*  manipulace - otáčení Streykerovou otáčecí postelí s pacientem,  
*  jsou-li nedostatečně dotaženy matice šroubů, může při otáčecím manévru dojít k 
vyklopení pacienta a k nutnému impulsivnímu zásahu personálu (záchrana nemocného 
před pádem)  

*  seznámení s návodem pro manipulaci a obsluhu,  
*  při manipulaci musí být vždy přítomen tým zaměstnanců,  
*  důkladné dotažení zajišťovacích šroubů, aby nedošlo k 
vyklopení nemocného a tím nečekanému zásahu zdravotnických 
zaměstnanců.  
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Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - Streykerova otáčecí postel,  
*  pohmoždění, poranění ručním nářadím (ruce),  
*  upevňování šroubů ručním nářadím - klíčem na Streykerově otáčecí posteli,  
*  spěch při fixaci pacienta,  

*  zručnost,  
*  praktické zkušenosti,  
*  soustředění se na prováděnou činnost 

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - navinutí, zapletení o lůžkovou síť pro neklidné pacienty  
*  neopatrnost,  
*  zachycení volně vlajícího oděvu, šperků nebo vlasů  

*  zvýšená pozornost při pohybu,  
*  zákaz používání volných vlajících částí oděvů, upevnění vlasů  

  

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - náraz a přiražení osob pacientem,  
*  ztráta stability pacienta po operačním zákroku,  
*  ztráta stability při sestupování po schůdcích ( nečekaný přesun váhy na ošetřující 
personál,  
*  kolize -zavěšení nebo přimáčknutí na ošetřující personál,  
*  pád pacienta 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - narkotizační plyny (rajský plyn, narkotan, sevoran apod.) na jednotkách intenzivní 
péče,  
*  soustavné ošetřování a monitoring pacienta v narkóze bezprostředně po převozu z 
operačních sálu,  
*  riziko je velmi vysoké ve srovnání s ostatními zdravotnickými pracovišti 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - kontakt a inhalace, potřísnění při práci s cytostatiky,  
*  kontakt s cytostatiky,  
*  na některých chirurgických odděleních se provádí aplikace cytostatik pacientům  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - neuropsychická zátěž,  
*  neuropsychické účinky spojené s dušením přetížením,  
*  náročné lékařské a jiné výkony na operačních sálech  
*  operační výkony,  
*  vysoké pracovní vypětí,  
*  vysoké soustředění,  
*  vysoká zodpovědnost za zdravotní stav osob,  
*  velké duševní i fyzické vypětí, které nelze přerušit přestávkou,  
*  celosměnnový pobyt v bezokenních prostorách 

*  střídání zaměstnanců,  
*  dodržování zákazu práce přesčas (kromě mimořádných situací),  
*  výchova a terapie zaměstnanců,  
*  personální vztahy na pracovištích,  
*  pracovní schůzky a porady,  
*  ústavní psycholog 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - mechanické poškození - hrotnaté instrumentarium,  
*  bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí o hrotnaté operační 
instrumentarium a jiné operační pomůcky např. svorky, peány, speciální nástroje, 
elektrické pily, kleště, štípáky apod.,  
*  operační výkon,  
*  podávání nástrojů,  
*  únava z dlouhodobého pobytu na operačním sále,  
*  spěch při operaci,  
*  neopatrná manipulace 

*  organizace práce,  
*  bezpečné ukládání operačního instrumentaria a pomůcek,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodných pracovních pomůcek,  
*  zákaz používání poškozeného instrumentaria,  
*  OOPP - rukavice, ochranný oděv 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - mechanické poškození - instrumentarium s řeznou plochou  
*  bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí - např. skalpely, dláta, 
amputační nože, rašple, žiletky apod.),  
*  operační výkon,  
*  podávání nástrojů,  
*  únava z dlouhodobého pobytu na operačním sále,  
*  spěch při operaci,  
*  neopatrná manipulace 

*  organizace práce,  
*  bezpečné ukládání instrumentaria s řeznou plochou,  
*  bezpečné pracovní postupy, praxe, zručnost,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodného instrumentaria,  
*  zákaz používání poškozeného instrumentaria,  
*  OOPP - rukavice, ochranný oděv 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - mechanické poškození - ostré instrumentarium,  
*  poranění ostrým instrumentariem např. háčky, rozvírače, dráty, šrouby, vrtáky, jehelce, 
kleště, pinzety nůžky, trokary, Redonové jehly, drenáže hrudní, drenáže břišní apod.,  
*  operační výkon,  
*  únava z dlouhodobého pobytu na operačním sále,  

*  organizace práce,  
*  bezpečné ukládání ostrého instrumentaria,  
*  bezpečné pracovní postupy, praxe, zručnost,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodných pracovních pomůcek,  
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*  podávání nástrojů,  
*  spěch při operaci,  
*  neopatrná manipulace 

*  zákaz používání poškozeného instrumentaria,  
*  OOPP - rukavice, ochranný oděv 

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - bodnutí, propíchnutí, navinutí, zapletení do mikrovrtačky,  
*  zachycení volně vlajícího oděvu,  
*  vtažení ruky 

*  nezasahování rukou do nebezpečného prostoru za chodu,  
mikrovrtačky a podobných přístrojů s rotujícím vřetenem ,  
*  pravidelná kontrola a revize přístroje,  
*  nepoužívat poškozenou mikrovrtačku,  
*  nesahání rukou do nebezpečného prostoru za chodu,  
*  OOPP - bez volně vlajících částí, bez obvazu na ruce apod. 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - vymrštění části včetně vmetení do prostoru,  
*  zranění obličeje a celého těla vrtačkou,  
*  nedostatečné upnutí vřetene nebo podobného komponentu,  
*  nepozornost nebo nehoda při operaci kostní dřeně  

*  pravidelná kontrola vrtačky,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost,  
*  používání OOPP - brýle nebo ochranný štít 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - vymrštění části včetně vmetení do prostoru - zranění obličeje,  
*  Kirschnerův drát,  
*  zalomení drátu nebo odskočení a vymrštění uštipovaného drátu při operaci zlomených 
končetin,  
*  nepřidržení odštípávané části drátu 

*  přidržování odštipované části drátu,  
*  soustředěnost,  
*  bezpečné pracovní postupy 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - vymrštění části včetně vmetení hadičky do prostoru,  
*  zranění obličeje,  
*  dýchací přístroj (např. VATRA) na operačním sále,  
*  nepozornost nebo nehoda při podávání narkózy 

*  soustředěnost a opatrnost,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  pravidelná kontrola přístroje  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - tlak, přitlačení, naražení, úder, rozdrcení - operační stůl,  
*  manipulace na operačním stole,  
*  operační stůl hydraulický, elektrický,  
*  manipulace v předsálí - překlad pacienta na operační desku, na které se pacient přiváží a 
nasouvá na operační stůl 

*  opatrnost,  
*  bezpečná manipulace,  
*  pravidelná preventivní údržba,  
*  nepoužívat poškozené stoly,  
*  nepoužívat poškozené operační desky  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - pojízdné zdravotnické prostředky  
*  např. : rentgenový přístroj a jiné přístroje na kolečkách, anesteziologický panel, zásuvky 
na závěsných panelech, osvětlení, madla, stojany a tyče, ovládače a podobná zdravotnická 
technika na operačních sálech,  
*  nepozornost ( najetí do překážek, osob),  
*  spěch,  
*  vada a porucha transportního zařízení přístroje 

*  zvýšená pozornost bezpečný postup při manipulaci,  
*  pravidelná preventivní údržba (servis),  
*  zodpovědnost odpovědných zaměstnanců za nezávadný provoz 
zdravotnické techniky,  
*  včasné nárokování odstranění poruch apod.  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - náraz a přiražení osob pacientem,  
*  pád pacienta,  
*  manipulace s pacientem na operačním sále  

*  bezpečná manipulace s pacientem, opatrnost,  
*  používání technických zařízení při manipulaci,  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - náraz a přiražení osob zdravotnickou technikou,  
*  zdravotnická technika, předměty a jejich pád, kolize, ztráta stability a převržení - sestavy 
přístrojů a materiál potřebný k operaci (laparoskopické věže, jiné podobné sestavy, stoly a 
vozíky, kontejnery s operačními síty apod.),  
*  neopatrná manipulace,  
*  nevhodné umístění  
*  spěch při operaci, 

*  bezpečná manipulace,  
*  soustředěnost a opatrnost,  
*  manipulace s těžkými předměty a zařízeními vykonávat s 
pomocí mužské pracovní síly  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým  
*  elektrická zařízení na operačním sále (vařiče, katetry, defibrilátory, vrtačky, tlakové 
vařiče, horkovzdušné sterilizátory, autoklávy, laparoskopické věže, insuflátory, kamery, 
odsávačky, hysteroskopy, video a monitory apod.),  
*  neodborná manipulace,  
*  zasahování do zařízení v zapnutém stavu,  
*  poškozená zařízení a přístroje 

*  dodržování návodů od výrobce,  
*  proškolení obsluh podle návodů,  
*  zapojení všech zařízení do izolované soustavy,  
*  zapojování přístrojů podle barevného označení,  
*  nepoužívat vadné a poškozené přístroje,  
*  pravidelná údržba odbornou firmou 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - elektrostatické jevy  
*  při obsluze zdravotnické techniky na operačních sálech  
*  nevhodné podlahy  

*  antistatické podlahy v místnostech operačních sálů,  
*  pravidelné kontroly (měření) podlah odbornou firmou,  
*  OOPP - antistatická obuv  
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*  nepoužití OOPP 

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - horký povrch, horká média, popálení o harmonický skalpel, defibrilátor, 
laparoskopickou věž apod.  
*  neopatrná manipulace,  
*  spěch při operaci  

*  bezpečné pracovní postupy,  
*  kontrola zařízení před každým použitím,  
*  při obsluze zařízení postupovat v souladu s návodem a 
pracovním postupem 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - horký povrch, horká média, popálení a opaření o vařiče na operačních sálech,  
*  vařiče a nádoby s tekutinami na nich,  
*  jejich nevhodné umístění,  
*  zakopnutí o prodlužovací šňůru,  
*  strhnutí a převrhnutí nádoby s horkým roztokem,  
*  dotyk při spěchu,  
*  neopatrnost,  
*  nedodržení pracovních postupů, pád,  
*  vylití při manipulaci s horkou vodou 

*  organizace práce,  
*  vhodné umístění vařiče tak, aby nestál v komunikačním 
prostoru,  
*  prodlužovací šňůra - pokud je nevyhnutelné, aby byla použita, 
nesmí tvořit překážku,  
*  zručnost při manipulaci s horkými látkami,  
*  bezpečné pracovní postupy, praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředění při práci 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - studené médium - omrzliny  
*  při provádění kraylizace, kryo přístroj s kysličníkem uhličitým,  
*  poškozený nožní ovladač,  
*  vadná tlaková nádoba,  
*  sněžení,  
*  neopatrnost,  
*  nedodržení pracovního postupu při manipulaci,  
*  nepoužití OOPP  

*  nepoužívat poškozený přístroj,  
*  zkontrolovat stav tlakových nádob před uvedením do provozu,  
*  provádění pravidelných kontrol odbornou servisní firmou,  
*  bezpečný pracovní postup,  
*  znalost poskytnutí první pomoci při nehodě,  
*  OOPP - rukavice, brýle,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - ionizující záření,  
*  pojízdné rentgeny,  
*  používání zdrojů záření na operačních sálech  

*  používat zdroje záření pouze v nutných případech,  
*  klimatizace operačních sálů,  
*  k dispozici povolení úřadu pro jadernou bezpečnost,  
*  zajištění odborné způsobilosti obsluh,  
*  používání pouze rentgenů, které vyhovují platným předpisům a 
jsou označeny předepsaným způsobem,  
*  poučení zaměstnanců o tom, jak se chovat v urgentních 
situacích,  
*  stavět se co nejdále od zdroje záření,  
*  pobývat u zdroje záření co nejkratší čas a pokud možno za 
bariéru z olova nebo betonu,  
*  ochrana před zářením, expozici omezit na minimální dobu,  
*  každý zaměstnanec v blízkosti zdroje musí být chráněn OOPP 
(zástěra)  
*  viz. všeobecná část a radiodiagnostické oddělení 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - inhalace narkotizačních plynů,  
*  nevolnost, bolesti hlavy, únava,  
*  narkotizační přístroje s láhvemi halotanu, narkotanu apod.,  
*  vdechování výparů anesteziologických plynů,  
*  alergické reakce dráždění spojivek a sliznic,  
*  celodenní práce na operačním sále,  
*  selhání narkotizační soupravy,  
*  neúčinná klimatizace 

*  na operačních sálech musí být účinná, funkční a regulovatelná 
klimatizace,  
*  pravidelné kontroly vzduchotechniky,  
*  pravidelné kontroly narkotizačních přístrojů,  
*  obměna dezinfekčních prostředků dle provozních řádů,  
*  pravidelná měření koncentrací škodlivin v ovzduší,  
*  střídání se zaměstnanců 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - kontakt, inhalace par a pachů,  
*  nevolnost, bolesti hlavy, únava,  
*  páry dezinfekčních přípravků (Despray, Dozox, Kutaseptik, Bacillosid, Korsolex, 
Persteril, Gutar apod.),  
*  dezinfekce povrchů, ploch a operačních sálů,  
*  používání dezinfekčních roztoků v rozprašovačích 

*  střídání se zaměstnanců,  
*  funkční vzduchotechnika,  
*  seznámení zaměstnanců s vlastnostmi látek podle 
bezpečnostních listů) 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - kumulace rizik  
*  manipulace, kontakt s různými sekrety a biologickými materiál - krev, moč, stolice, 
hnis, odpady z drenáží,  
*  ohrožení nemocí z povolání ( např. VH typu A,B, a zvýšené riziko u VH typu C, TBC, 

*  dodržování hygienického provozního hygienického řádu,  
*  dodržování dezinfekce a sterilizace,  
*  dodržování bezpečných pracovních postupů a hygienických 
zásad,  
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HIV, plytnatá sněť anaerobní, plísňová onemocnění apod.),  
*  pacient na operačním sále,  
*  operace akutních případů nevyšetřených pacientů 

*  lékařské preventivní prohlídky a zvláštní očkování,  
*  oddělené ukládání OOPP po skončení práce,  
*  používání OOPP - gumové rukavice, rouška, ochranný oblek,  
*  jednorázové použití 

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  infikované operační nástroje,  
*  manipulace při operaci,  
*  příprava k přepravě a ke sterilizaci  

*  pozornost při práci,  
*  znalost následků při poranění,  
*  používání bezpečných transportních obalů,  
*  preventivní lékařské prohlídky a očkování,  
*  používání OOPP - rukavice  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - nebezpečné chemické látky a přípravky - karcinogeny,  
*  formaldehyd při fixaci na operačním sále  

*  funkční klimatizace,  
*  dodržování bezpečných pracovních postupů,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných a mladistvých,  
*  používání OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - nebezpečné chemické látky a přípravky - cytostatika,  
*  aplikace cytostatik na operačním sále  

*  dodržování bezpečných pracovních postupů,  
*  školení zaměstnanců,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných a mladistvých,  
*  používání OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - chemické karcinogeny, kostní cement  
*  míchání kostního cementu,  
*  dotyk ruky s cementem,  
*  vdechování  

*  dodržování bezpečných pracovních postupů,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných a mladistvých,  
*  používání OOPP - rukavice, rouška 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - výbuch, nádoba s kapalným dusíkem  
*  vada nádoby,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  zvýšená teplota, požár 

*  uložit na pracovišti minimálně 3 m od zdrojů tepla,  
*  větrání místnosti při poškození nádoby, plyn nechat unikat pod 
kontrolou,  
*  školení osob, bezpečnostní list,  
*  při požáru odstranit tlak (otevřít) a chladit nádobu proudem 
vody,  
*  při zásahu hasičů je upozornit na přítomnost nádoby  
*  viz všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - výbuch a hoření hořlavých kapalin  
*  nejčastěji používané hořlavé kapaliny - benzín, přípravky na bázi alkoholu apod. 
používané na operačních sálech  
*  neopatrná manipulace v blízkosti zdroje zapálení,  
*  nevhodné skladování,  
*  rozlití 

*  láhve s kapalinami ukládat bezpečně a odděleně,  
*  ukládat v minimálním množství,  
*  označit bezpečnostní tabulkou,  
*  nepřelévat do neoznačených obalů,  
*  zajistit těsnost obalů,  
*  nenechávat a nepřemísťovat obaly otevřené,  
*  mít k dispozici bezpečnostní listy látek,  
*  při rozlití odstranit zdroje zapálení a ihned odstranit,  
*  OOPP - rukavice,  
*  viz všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - výbuch a hoření při používání tlakových nádob,  
*  tlakové nádoby k dopravě plynů pro zdravotnické účely (kyslík, narkotizační plyny)  
*  nedodržení pracovních postupů a provozního řádu,  
*  nevhodné umístění na pracovišti např. v blízkosti zdroje zapálení  
 

*  specifické školení osob 1 x za 3 roky,  
*  chránění nádob před nárazem a pádem,  
*  zajištění proti samovolnému pohybu,  
*  chránit před zdroji tepla,  
*  označit dveře místnosti, kde jsou láhve bezpečnostními 
tabulkami,  
*  dodržování provozního řádu a bezpečných pracovních postupů,  
*  kontrola před započetím práce,  
*  znalost vlastností plynů v láhvích,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - námaha dolních a horních končetin,  
*  nepřiměřenost k anatomii nohou - bolest, únava, otoky,  
*  nepřiměřenost k anatomii rukou - bolest, křeče rukou,  

*  prostor pro dolní končetiny musí umožňovat pohodlnou polohu,  
*  střídání se zaměstnanců a bezpečnostní přestávky,  
*  stahovací obinadla,  
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*  poloha v předklonu - bolest zad,  
*  operace a soustavné zatížení končetin při operačních výkonech,  
*  nezvyklá činnost - ohýbání zad,  
*  poloha v předklonu, dlouhé držení nástrojů,  
*  uchopení a držení při operačních výkonech,  
*  překonávání svalového napětí operovaných tkání (rozvírače, háky),  
*  soustavné podávání instrumentaria apod. 

*  rehabilitace,  
*  OOPP - vhodná obuv 

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - fyzická námaha,  
*  při manipulaci se sestavami přístrojů a materiálem potřebným k operaci  
např. laparoskopické věže, jiné sestavy přístrojů, stoly a vozíky, kontejnery s operačními 
síty apod.  
*  porušení pracovního postupu při přenášení a manipulaci,  
*  nezdravá poloha těla 

*  školení zaměstnanců o správné manipulaci s břemeny,  
*  dodržovat váhové limity při manipulaci,  
*  využívat mužskou pracovní sílu  

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku  
*  namáhání zraku při mikrochirurgické operaci,  
*  časté používání mikroskopu při operacích  

*  střídání zaměstnanců,  
*  bezpečnostní přestávky 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - pád osob z výšky nebo do hloubky,  
*  trojnožka pro sezení při operacích, schůdky a stupínky na operačních sálech,  
*  únava, práce v blízkosti operačního svítidla,  
*  vynucená poloha, utlumení smyslů,  
*  stres vyplývající ze zodpovědnosti,  
*  spěch,  
*  nepozornost,  
*  vadné a poškozené schůdky při operaci,  
*  pád při dezinfekci a mytí zářivek, mytí klimatizace na sále apod.  

*  soustředěnost, bezpečné pracovní postupy,  
*  pravidelná kontrola schůdků a stupínků,  
*  střídání se zaměstnanců při provádění časově, duševně nebo 
fyzicky náročných operačních výkonech,  
*  používání OOPP - vhodná obuv 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - venkovní prostor, příjezd a příchod k sanitkám  
*  přechod z teplého do chladného prostředí v nutnosti rychlého zásahu v zimním období,  
*  delší pobyt v chladném prostředí  

*  používání OOPP - vesty, svetry, kabáty    

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - celodenní práce na klimatizovaném sále,  
*  nevhodně nastavená klimatizace,  
*  ztuhnutí dolních a horních končetin z chladu,  
*  ohrožení nachlazením 

*  operační sály vybavit funkční a regulovatelnou klimatizací,  
*  kontrolovat průběžně a provádět pravidelný servis odbornou 
firmou 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - popálení, požár od přenosného lékařského svítidla (svítidlo např. HANAULUX 
blue 80 Stativ),  
*  neznalost návodu k používání,  
*  nedodržení podmínek provozování,  
*  při polohování svítidla kontakt ruky s rozehřátým krytem svítidla,  
*  nepozornost,  
*  nehoda (převrhnutí) při převážení na jiné místo,  
*  výměna žárovky 

*  seznámení s návodem k bezpečnému provozu svítidel,  
*  při polohování svítidla se zaměstnanci nesmí dotknout 
rozehřátého krytu a průhledu svítidla,  
*  pojízdnou podnoží svítidla se nesmí jezdit přes překážky na 
podlaze, aby se svítidlo nepřevrhlo,  
*  před výměnou žárovky vypnout svítidlo, odpojit od sítě, 
ponechat vychladnout,  
*  skleněné části žárovky se nikdy nesmí zaměstnanci dotknout 
holou rukou,  
*  čištění a dezinfekce ve vychladlém stavu odpojeno od elektrické 
sítě,  
*  svítidlo nesmí být provozováno v prostředí s nebezpečím 
výbuchu,  
*  teplota okolí, kde je svítidlo provozováno nesmí překročit 
rozmezí 10 - 40 st.,  
*  optimální vzdálenost svítidla od vyšetřovaného nebo 
operovaného místa je 70 až 130 cm 

  

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - biologické a mikrobiologické při operaci HIV pozitivního pacienta  *  musí být využívány pokud možno co nejvíce instrumentaria na 
jedno použití, ošetřující personál musí používat OOPP - ústenku, 
čepici, ochranné brýle, ochranný štít, dvoje rukavice (chirurgické 
a nesterilní ochranné rukavice !), oděv na jedno použití nebo oděv 
pro aseptický výkon,  
*  použité nástroje musí asistující asistent podle platných 
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metodických pokynů dekontaminovat, poté omýt tak, aby 
nevytvářela aerosol,  
*  suché nástroje se sterilizovat v autoklávu nebo v 
horkovzdušném sterilizátoru,  
*  minimalizovat vznik aerosolu, kapiček vstříknuti nebo rozlití,  
*  dodržovat zásady prevence poranění: nedotýkat se očí, nosu, 
sliznic, či kůže rukama v lékařských rukavicích při práci s 
biologickým materiálem,  
*  po práci důkladně umýt ruce v rukavicích či ponořit do 
dezinfekčního roztoku, pak rukavice odložit a ruce znovu umýt,  
*  používat výhradně sterilní instrumentarium,  
*  zdravotnické prostředky na jedno použití odložit do 
pevnostěnných spalitelných nádob,  
*  veškeré lůžkoviny, prádlo a jiné, které jsou určeny k dalšímu 
používání dezinfikovat jako infekční a teprve poté připravit k 
odvozu do sběrny prádla,  
*  na operačním sálu po výkonu zapnout germicidní zářiče a 
nechat působit nejméně 10 hodin,  
*  dále viz. všeobecná část 

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - tlak, přitlačení, naražení, úder, přiražení oka, nosu aj. částí hlavy do mikroskopu,  
*  ambulance, operační sál,  
*  spěch,  
*  rychlý nebo prudký pohyb,  
*  nesprávný odhad úhlu,  
*  opomenutí sejmutí dioptrických brýlí 

*  vysoká soustředěnost při práci,  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - náraz a přiražení osob zdravotnickou technikou,  
*  zdravotnické přístroje, předměty,  
*  jejich pád, kolize, ztráta stability a převržení,  
*  neopatrná manipulace,  
*  spěch při operaci 

*  bezpečná manipulace,  
*  soustředěnost a opatrnost,  
*  při přepravě těžších zařízení využívat mužské pracovní síly 
nebo manipulaci zajistit více osobami,  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - pád osob na rovině,  
*  uklouznutí, zakopnutí o infúzní stojan umístěný u lůžka pacienta,  
*  nedostatek manipulačních prostorů,  
*  zúžení komunikačního prostoru,  
*  spěch, nepozornost, stres 

*  dbát zvýšené pozornosti při pohybu na pracovišti,  
*  viz všeobecná část  

 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - pád osob z výšky nebo do hloubky,  
*  pád ze schůdků a stupínků, trojnožky (také na operačním nebo zákrokovém sále),  
*  nepozornost, spěch, únava,  
*  poškozená trojnožka k sezení,  
*  nepozornost spěch při seřizování lampy (také operační),  
*  nepozornost, spěch při dezinfekci a mytí zářivek, klimatizace na sále apod.,  
*  vadné a poškozené schůdky, stupínky a trojnožky 

*  viz. operační sály   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - bodnutí, propíchnutí,  
*  injekční jehla, šicí jehla 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - bodnutí, propíchnutí ušní pinzetou,  
*  neopatrnost,  
*  nevhodný pracovní postup,  
*  nehoda  

*  věnovat jednotlivým úkonům zvýšenou pozornost a 
soustředěnost zejména při ošetřování dětských pacientů,  
*  ukládání na bezpečné místo 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - elektrické dotykem přímým a nepřímým,  
*  elektrické zařízení a zdravotnická technika používaná na ORL oddělení - elektrokauter, 
odsávačka, kloubová nástěnná lampa, sterilizátor, inhalátor, mikroskop, audiometr apod.,  
*  používání zdravotnické techniky 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické zaměstnanci riziko - elektrostatické jevy,  *  antistatické podlahy v místnostech,    
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obory / oddělení 
nosní krční ušní 

oddělení nosního, 
krčního, ušního 

*  provoz elektrické zdravotnické techniky a zařízení (také na operačním a zákrokovém 
sále),  
*  nevhodné podlahy,  
*  neopatrná manipulace s kyslíkem,  
*  nepoužití OOPP  

*  pravidelné kontroly (měření) podlah odbornou firmou,  
*  zvýšená pozornost při manipulaci se stlačeným kyslíkem a 
vzduchem,  
*  OOPP - antistatická obuv 

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - popálení o elektrokauter,  
*  neopatrnost,  
*  nedodržení pracovních postupů a návodu  

*  opatrnost,  
*  kontrola zařízení před každým použitím,  
*  při obsluze zařízení postupovat v souladu s návodem od 
výrobce,  
*  kontroly odbornou firmou 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - hluk  
*  místnost s inhalátory  
*  soustavný obtěžující a monotónní chod inhalátorů (hučení)  

*  umístit do vhodných a odhlučněných místností,  
*  přestávky v práci,  
*  střídání pracovišť,  
*  nepoužívat příliš stará a hlučná zařízení  

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - ionizující záření,  
*  používání pojízdných rentgenů (na operačním sále) 

*  viz. všeobecná část a radiodiagnostické oddělení   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - infračervené, ultrafialové záření  
*  používání horského slunka a soluxu,  
*  přítomnost zaměstnanců v prostředí zvýšeného záření a šumu zařízení,  
*  vadné zařízení,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  nehoda 

*  školení zaměstnanců podle návodů,  
*  dodržování bezpečných postupů a návodů od výrobce při 
obsluze,  
*  zákaz používání poškozených a vadných zařízení,  
*  pravidelná údržba a kontroly odbornou firmou,  
*  po aplikaci opustit pracoviště,  
*  OOPP - dle návodu od výrobce, např. brýle, zástěry 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - kontakt, vdechnutí, vystříknutí, potřísnění,  
*  při umrtvování sliznic apod. pacientům za použití např. Lidokainu a Silokainu spray,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost,  
*  nehoda,  
*  vada obalu 

*  bezpečná organizace práce,  
*  nedýchat aerosol ze sprayů,  
*  specifické školení osob,  
*  OOPP - rukavice, rouška, brýle 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - inhalace narkotizačních plynů,  
*  nevolnost, bolesti hlavy, únava,  
*  narkotizační přístroje s láhvemi halotanu, narkotanu apod.,  
*  vdechování výparů anesteziologických plynů,  
*  selhání narkotizační soupravy,  
*  nefunkční klimatizace 

*  viz. operační sály   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - biologické a mikrobiologické,  
*  vysoký výskyt kapénkové infekce a vznik aerosolů 

*  OOPP - ochranný štít nebo brýle a ústenka  
*  ostatní viz. všeobecná část  

 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  kontaminované nástroje,  
*  manipulace při vyšetření, zákroku,  
*  příprava kontaminovaných nástrojů k přepravě a ke sterilizaci  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - chemické karcinogeny,  
*  benzín používaný k dezinfekci povrchů a ploch 

viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - výbuch a hoření, hořlavé kapaliny (benzín, přípravky na bázi alkoholu apod.)  
*  neopatrná manipulace v blízkosti zdroje zapálení,  
*  nevhodné skladování na pracovišti,  
*  rozlití 

*  láhve s hořlavými kapalinami ukládat bezpečně a odděleně,  
*  ukládat v minimálním množství,  
*  označit bezpečnostní tabulkou,  
*  nepřelévat do neoznačených obalů,  
*  zajistit těsnost obalů,  
*  nenechávat a nepřemisťovat obaly otevřené,  
*  mít k dispozici bezpečnostní listy látek,  
*  při rozlití odstranit zdroje zapálení a ihned odstranit,  
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*  OOPP - rukavice,  
*  viz. všeobecná část 

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - výbuch a hoření tlakových nádob k dopravě plynů,  
*  plyny pro zdravotnické účely (kyslík, narkotizační plyny),  
*  nedodržení pracovních postupů a provozního řádu,  
*  nevhodné umístění na pracovišti,  
*  nesprávné umístění v blízkosti zdroje zapálení 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - nezdravá poloha těla a nadměrná námaha,  
*  nedodržení ergonomických zásad,  
*  manipulace s dospělými i dětskými pacienty,  
*  držení dětských pacientů při různých zákrocích (např. při operaci mandlí, při 
vyšetřování),  
*  přenášení dětí v náručí  
dále viz. zdravotnictví všeobecně 

*  školení zaměstnanců o správné manipulaci s pacienty,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné manipulaci 
a zamezení poškození páteře,  
*  pokud je to možné přivolat ke zvedání nebo přidržování 
neklidného pacienta dalšího zaměstnance,  
*  používat technické prostředky k manipulaci s pacientem 
(zvedáky, podložky apod.),  
*  zařazení přestávek a procvičování páteře,  
*  viz. zdravotnictví všeobecně 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - neuropsychické účinky spojené s duševním přetížením  
*  náročné výkony (také operační),  
*  vysoké soustředění,  
*  pracovní vypětí,  
*  zodpovědnost za způsob léčby a zdravotní stav osob,  
*  soustředění,  
*  velké duševní i fyzické vypětí, které nelze přerušit přestávkou,  
*  nutnost soustavně zvýšené pozornosti a pohotových reakcí 

*  výchova a terapie zaměstnanců,  
*  vhodné pracovní prostředí,  
*  personální vztahy na pracovištích,  
*  pracovní schůzky a porady,  
*  ústavní psycholog,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku,  
*  při mikrochirurgické operaci,  
*  používání mikroskopů  
 
 

*  střídání zaměstnanců,  
*  stanovit bezpečnostní přestávky  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku při práci na audiometrickém pracovišti  
*  nedodržení ergonomických zásad -  
*  celodenní sledování grafů  

*  stanovit bezpečnostní přestávky    

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - nezdravá poloha těla (také při operacích),  
*  zanedbání ergonomických zásad,  
*  nadměrné přetížení páteře,  
*  jednostranná a dlouhodobá zátěž 

*  školení zaměstnanců o správném držení těla,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při držení a zamezení 
poškození páteře,  
*  střídání zaměstnanců,  
*  procvičování páteře,  
*  rehabilitace,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

*  riziko - tlak, přitlačení, naražení, úder o zdravotnické prostředky,  
*  riziko - vymrštění hadice od kovové tlakové nádoby k dopravě plynů,  
*  riziko - vymrštění vrtačky (nebo jejich komponentů) na operačním sále,  
*  riziko - biologické a mikrobiologické od operačních nástrojů,  
*  riziko - horký povrch, horká média, popálení a opaření o vařiče na operačních sálech,  
*  riziko - bodnutí, propíchnutí, navinutí, zapletení - mikrovrtačka,  
*  riziko - bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí o hrotnaté 
operační instrumentarium,  
*  riziko - bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí o ostré 
instrumentarium,  
*  riziko - bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání, pořezání, useknutí o 
instrumentarium s řeznou plochou  

*  viz. uzel operační sály   

Chirurgické 
obory / oddělení 
nosní krční ušní 

zaměstnanci 
oddělení nosního, 
krčního, ušního 

riziko - tepelná zátěž  
*  studené pracovní prostředí,  
*  venkovní prostor, příjezd a příchod k sanitkám,  

*  používání OOPP - vesty, svetry, kabáty    
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*  přechod z teplého do chladného prostředí v nutnosti rychlého zásahu v zimním období, 
delší pobyt v chladném prostředí,  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - vnucená a fixovaná poloha při práci, zatížení dolních končetin  
*  náchylnost ke vzniku varixů, plochým nohou,  
*  zátěž pohybového aparátu, blokády páteře,  
*  jednostranná zátěž pohybového aparátu při práci ve stoje u stomatologické soupravy,  
*  jednostranná zátěž při asistenci lékaři, námaha páteře, postoj na jednom místě, sklon 
apod.,  
*  způsob práce 

*  změna polohy těla,  
*  využití sedačky,  
*  přestávky v práci,  
*  změna polohy dolních končetin,  
*  ochranná pracovní obuv,  
*  preventivní lékařské prohlídky  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - postižení inervace prstů horní končetiny,  
*  uchopování a držení stomatologických nástrojů (zrcátko, turbínka, kleště) při operačních 
výkonech, *  překonávání sval. napětí operovaných tkání (rozvěrače, háky),  
*  způsob práce 

*  přestávky v práci,  
*  procvičování prstů, masáže,  
*  lékařské preventivní prohlídky  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

rizoko - vibrace  
*  práce s turbínkovou vrtačkou,  
*  špatná kvalita zdravotnického prostředku (stáří, opotřebování)  

*  používání kvalitních zdravotnických prostředků,  
*  dodržování pokynů (návodů) od výrobců,  
*  dokumentace ke zdravotnickému prostředku musí být v českém 
jazyce,  
*  pravidelná kontrola zařízení odborným zaměstnancem,  
*  servis,  
*  včasná výměna  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - vdechování par z chemických látek,  
*  expozice parám kovové rtuti při přípravě výplně zubů,  
*  míchání směsí se rtutí (kyseliny, louhy),  
*  nesprávné pracovní postupy při práci se rtutí  

*  dodržování stanovených postupů při práci s chemickými 
látkami,  
*  používání vhodných pomůcek (uzavřené nádoby),  
*  dodržování osobní hygieny - mytí rukou a obličeje,  
*  rozptýlenou rtuť z podlahy a ploch sbírat vakuovým způsobem,  
*  používání ochranné obličejové masky,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - vdechování škodlivin,  
*  onemocnění horních cest dýchacích, angíny,  
*  kontaminace ovzduší infikované aerosolem při vrtání zkažených zubů turbínovou 
vrtačkou a při jejich léčení  

*  denní úklid pracoviště,  
*  dezinfekce ploch,  
*  stavební úpravy,  
*  používání OOPP - obličejová rouška na jedno použití, rukavice, 
obličejový štít nebo brýle 

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - kontaktní a alergické působení chemických látek (profesionální dermatózy - 
alergické ekzémy),  
*  lokální anestetika,  
*  mycí a dezinfekční prostředky,  
*  pryskyřice, zubní laky, léčiva  
*  povrchová očista stomatologické soupravy a ostatních povrchů,  
*  dezinfekce nástrojů,  
*  léčebné postupy 

*  bezpečná manipulace s chemickými látkami,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - poleptání dezinfekčním prostředkem,  
*  přelévání chemických látek (10% persteril, 10% a 30 % peroxid vodíku, 50 % kyselina 
ortofosforečná),  
*  silná koncentrace 

viz. všeobecná část    

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - zraková zátěž,  
*  soustředění očí do jednoho bodu za zvýšené koncentrace světelných paprsků,  
*  intenzita světla,  
*  neonové zářivky  

*  přestávky v práci,  
*  změna intenzity osvětlení během odpočinku,  
*  preventivní lékařské prohlídky  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - pořezání, škrábnutí  
*  míchací sklíčka, ostré hrany, vada sklíček, nedbalé uložení,  
*  střepy z prasklých ampulí  
 

*  pravidelná kontrola,  
*  vyřazování poškozených sklíček a skleněných pomůcek,  
*  šetrné skladování,  
*  zvýšená pozornost při úklidu střepů používání pomůcek k 
úklidu (pinzet),  
*  také viz. všeobecná část - pořezání  
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Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - říznutí, propíchnutí, škrábnutí,  
*  ostré stomatochirurgické nástroje (srpek na odstraňování zubního kamene, skalpel, drát 
vázací)  
*  odstraňování výplní zubů, odstraňování zubního kamene, vázání dlah, opracovávaní 
korunek, 

*  zvýšená pozornost při práci i sterilizačních postupech,  
*  uspořádání (uložení ) nástrojů,  
*  viz. všeobecná část a uzel operační sály  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - prasknutí a vymrštění,  
*  odmrštěné úlomky zubů a voda při vrtání a operacích,  
*  přívodní hadičky k zubní soupravě,  
*  poranění stlačeným vzduchem,  
*  vada materiálu  

*  pravidelná kontrola,  
*  pravidelný servis,  
*  výměna,  
*  používání ochrany očí a obličeje  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - pokousání, pokopání pacientem,  
*  pacient - zejména dětský,  
*  jednání jiné osoby  

*  zvýšená soustředěnost při ošetřování chrupu, zejména dětských 
pacientů,  
*  předvídavost, pohotová reakce,  
*  poloha prstů při práci v dutině ústní  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické  
možnost vzniku nákazy  
*  ošetřování infekčních pacientů (HbsAg , HIV pozitivních, VH,TBC)  
 

*  nemocné zvát ke konci pracovní doby,  
*  při ošetření využívat pokud možno co nejvíce instrumentaria na 
jedno použití,  
*  ošetřující personál musí používat OOPP - ústenku, čepici, 
ochranné brýle, ochranný štít, dvoje rukavice (chirurgické a 
nesterilní ochranné rukavice !), oděv na jedno použití nebo oděv 
pro aseptický výkon,  
*  použité nástroje musí asistující sestra, podle platných 
metodických pokynů (viz. choroby z povolání) dekontaminovat, 
poté omýt tak, aby nevytvářela aerosol, suché nástroje se 
sterilizují v autoklávu nebo v horkovzdušném sterilizátoru,  
*  při preparaci zubu omezovat práci s turbínovou vrtačkou 
(aerosol),  
*  po protetickém ošetření všechny materiály, které měl pacient v 
ústech (lžíce, otisky, konstrukce), přenést do laboratoře v 
uzavřených nádobách a před dalším zpracováním dezinfikovat 
doporučenými prostředky (Dismozon, Pur, MD520, Perform, 
Jodisol, Clorsosan, Presept) a sterilizovat v plynových 
sterilizátorech 

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - popálení při provádění koagulace,  
*  vadný přístroj,  
*  nehoda  

*  pravidelná kontrola zdravotnického prostředku,  
*  dodržování návodu od výrobce,  
*  zákaz používání vadného přístroje,  
*  odstraňování závad  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - zachycení, vtažení, pořezání od zubní vrtačky,  
*  zubní vrtačka a jiné rotující zdravotnické prostředky,  
*  vada nebo porucha zařízení  
*  nepozornost, nehoda 

*  pravidelná kontrola zdravotnického prostředku,  
*  dodržování návodu od výrobce,  
*  zákaz používání vadného přístroje,  
*  odstraňování závad  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - námaha při manipulaci s pacientem  
*  manipulace s pacientem po anestézii  
*  překládání pacienta  

viz. všeobecná část - manipulace   

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - ionizující záření,  
*  rtg přístroje,  
*  rtg vyšetření  

*  dodržování příslušných předpisů,  
*  odborné znalosti, školení zaměstnanců ,  
*  dobrý technický stav rtg přístroje,  
*  kvalitní zobrazovací materiál a dodržování standartních 
podmínek vyvolávání snímků,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  používání OOPP,  
*  viz. všeobecná část a uzel radiodiagnostické oddělení 
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Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - neionizující záření,  
*  laser,  
*  neoznačení prostoru pro provozování laseru,  
*  nezajištění vstupních dveří do prostoru proti vstupu nepovolaným osobám,  
*  neodpovídající vybavení pracoviště,  
*  nevhodné zabezpečení proti nekontrolovaným odrazům laserového paprsku,  
*  nebezpečné umístění hořlavých látek (kapalin),  
*  manipulace neznalými zaměstnanci,  
*  otevírání krytů laseru,  
*  zásah - opravy neoprávněnými zaměstnanci,  
*  dívání se do zdroje laserového paprsku při laserová terapie,  
*  nepoužití ochranných brýlí  

*  dodržování bezpečnostních předpisů,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - fyzické násilí  
*  agresivní případně - opilý pacient (zejména při ošetřování na nočních službách),  
*  jednání jiné osoby - vzrůstající agresivita ošetřovaných osob, případně jejich doprovodu  
 

*  viz. všeobecná část    

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí o elektrické vodiče připojené ke 
zdravotnické technice,  
*  volně ležící vodiče,  
*  velké množství používaných prodlužovacích vodičů,  
*  běžná neopatrnost 

*  vyhýbat se používání prodlužovacích šňůr a rozdvojek,  
*  trvat na instalaci dostatečného počtu pevných síťových zásuvek 

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - pád osob na rovině,  
*  uklouznutí, zakopnutí o zdravotnickou techniku a pomůcky u lůžek pacientů 
(charakteristické pro ARO je kolem lůžek pacientů velké množství přístrojů např. infúzní 
pumpy, přístroje na umělou ventilaci plic, lineární dávkovače, vozíky s tlakovými 
nádobami na kyslík, monitory na sledování vitálních funkcí apod., které výrazně omezují 
pohyb na pokojích),  
*  nedostatek manipulačních prostorů,  
*  zúžení komunikace,  
*  spěch, nepozornost,  
*  stres 

*  dbát zvýšené pozornosti při pohybu na pracovišti,  
*  neuropsychická zátěž viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým  
*  elektrické při používání elektrických zařízení a elektrické zdravotnické techniky na 
ARO  
např. - monitory na sledování vitálních funkcí, pulsní oxymetry, přístroje pro umělou 
ventilaci plic, odsávačky, lineární dávkovače, infúzní pumpy, enterární pumpy, postele pro 
pacienty, ohřívačky na krev a infúzní roztoky, ohřívací podložky pod pacienta, ohřívačky 
pacienta, EKG, zdroj k fibroskopu, zdroj na nabíjení baterií k laryngoskopu, světla bodová 
a operační lampy, germicidní zářiče, pojízdné rentgeny a další,  
*  vzhledem k velkému množství zdravotnické techniky používané na ARO je riziko vyšší 
než na jiných odděleních 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - elektrostatickými jevy  
*  elektrická zdravotnická technika a zařízení na ARO  
*  nepoužití OOPP,  
*  nevhodné podlahy,  
*  neopatrná manipulace s kyslíkem  

*  antistatické podlahy v místnostech,  
*  pravidelné kontroly (měření) podlah odbornou firmou,  
*  zvýšená pozornost při manipulaci se stlačeným kyslíkem a 
vzduchem,  
*  OOPP - antistatická obuv 

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - horký povrch, horká média a materiály - popálení,  
*  ohřívací podušky,  
*  péče o pacienta,  
*  spěch na záchranu života,  
*  neopatrnost, nehoda  

*  bezpečný pracovní postup,  
*  opatrnost,  
*  kontrola před použitím  

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 

zaměstnanci ARO riziko - studené pracovní prostředí  
*  venkovní prostor, příjezd a příchod k sanitkám  
*  přechod z teplého do chladného prostředí v nutnosti rychlého zásahu v zimním období,  
*  delší pobyt v chladném prostředí  

*  používání OOPP - vesty, svetry, kabáty, obuv    
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oddělení (ARO) 

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - hluk způsobený chodem zdravotnické techniky  
*  soustavný obtěžující a monotónní chod zdravotnické techniky  

*  přestávky v práci,  
*  střídání pracovišť,  
*  postupné nahrazování opotřebovaných a hlučných zařízení, 
která neodpovídají požadavkům bezpečnosti práce - obnova 
zdravotnických prostředků  

 

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - ionizující záření,  
*  pracoviště se zdravotnickou diagnostickou a léčebnou technikou, která je zdrojem záření 
 
*  zesilovače RDG na operačních sálech,  
*  pojízdné rentgeny na ARO,  
*  doprovod pacientů na vyšetření na oddělení nukleární medicíny, na CT, angio linku 
apod.,  
*  podávání pomoci a přidržování pacientů v blízkosti zdrojů záření, zejména u dětských 
pacientů 

*  k dispozici povolení úřadu pro jadernou bezpečnost,  
*  zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců,  
*  používání pouze zdravotnických prostředků, které vyhovují 
platným předpisům a jsou označeny předepsaným způsobem,  
*  bezpečné umístění a skladování všech zdrojů na pracovištích,  
*  vymezení a vyznačení kontrolovaných pásem,  
*  preventivní lékařské prohlídky osob,  
*  OOPP  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - kontakt, vdechnutí škodlivin od pacientů  
*  výpary organofosfátů, drog, jedovatých hub, toxických látek, alkoholu od pacientů  
*  léčba pacientů rizikových skupin (narkomanů, pacientů po požití toxických látek apod.)  

*  bezpečný pracovní postup a opatrnost,  
*  používání OOPP - rukavice, roušky  

 

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - práce v prostředí narkotizačních plynů  
*  podávání narkózy pacientům na operačním sále,  
*  nevolnost, bolesti hlavy, únava,  
*  narkotizační přístroje s láhvemi halotanu, narkotanu, rajského plynu, sevoranu apod.,  
*  monitoring pacienta v narkóze na operačním sále,  
*  vdechování výparů anesteziologických plynů,  
*  celodenní práce na operačním sále,  
*  selhání narkotizační soupravy,  
*  nefunkční klimatizace 

*  střídání se zaměstnanců v ohroženém prostoru,  
*  klimatizace pracoviště,  
*  pravidelné kontroly klimatizace,  
*  pravidelné kontroly narkotizačních přístrojů,  
*  pravidelná měření koncentrací škodlivin v ovzduší  
*  viz. všeobecná část  

 

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - biologické a mikrobiologické - specifické pro ARO  
*  otevřené dýchací cesty pacientů,  
*  resuscitace pacientů, tracheostomie při léčení pacientů např. po těžkém úrazu s dlouhým 
bezvědomím,  
*  vznik aerosolů,  
*  pacienti s otevřenými ranami,  
*  přímý styk se všemi lidskými sekrety včetně obsahu žaludku, slin, krve apod. od 
pacientů v bezvědomí  
*  velmi vysoké riziko vzniku nemoci z povolání z důvodu léčby pacientů rizikových 
skupin, akutních příjmů, styk a ošetření pacientů před jejich vyšetřením, pacientů s 
otevřenými ranami apod.,  
*  nesprávná a nedostatečná dezinfekce rukou,  
*  ostatní biologická rizika viz. uzel zdravotnictví všeobecně 

*  provádění pomocí ucelených souprav k hrudní punkci,  
*  provádění odběrů všech biologického materiálů uzavřeným 
systémem,  
*  dodržování zásad prevence poranění,  
*  dodržování zásad osobní hygieny,  
*  dodržovat zejména předepsané postupy dezinfekce a očisty 
rukou,  
*  OOPP - rukavice, rouška, obličejový štít nebo brýle, ochranný 
oděv,  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - exitus  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání nákazou od zemřelého pacienta,  
*  manipulace a převoz zemřelých pacientů,  
*  velké riziko úmrtnosti pacientů na ARO  
 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - chemické škodliviny, aplikace antibiotik pacientům  
*  vznik resistence,  
*  nehoda při aplikaci antibiotik pacientům v bezvědomí,  
*  potřísnění,  
*  časté aplikace antibiotik,  
*  riziko resistence zaměstnance 

*  dodržování bezpečných postupů při manipulaci s antibiotiky a 
obecných pravidel,  
*  pozornost a soustředěnost při práci,  
*  OOPP - nikdy neaplikovat bez ochranných rukavic, ústenky, 
ochrany očí  
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Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - chemické škodliviny - jedy  
*  rtuťoměry, tonometry (obsahující jedovatou rtuť),  
*  rozbití a potřísnění,  
*  rozptýlení rtuti po ploše  

*  bezpečný pracovní postup a opatrnost,  
*  znalost vlastností látek dle bezpečnostního listu,  
*  znalost poskytnutí první pomoci,  
*  rtuť odstraňovat vhodnými pomůckami,  
*  na možnost přítomnosti rtuti v místnosti upozornit uklízející 
personál  

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - výbuch a hoření tlaková nádoba k dopravě plynů  
*  tlakové nádoby pro zdravotnické účely (kyslík, rajský plyn apod.),  
*  nedodržení pracovních postupů při převozu nádob,  
*  nedodržení pracovních postupů a provozního řádu při manipulaci,  
*  nevhodné umístění na pracovišti, v blízkosti zdroj zapálení,  
*  soustavné používání tlakových nádob na ARO 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - fyzická námaha  
*  nedodržení ergonomických zásad,  
*  nezdravá poloha těla,  
*  přetížení a namáhání končetin a celého těla,  
*  trvalá manipulace se zcela imobilními pacienty,  
*  nedostatek zdvihacích zařízení pro manipulaci se zcela imobilním pacientem, např. 
překládání, polohování pacientů,  
*  vysoké riziko na ARO se léčí pouze zcela imobilní pacienti 

*  vybavení pracovišť dostatečným počtem zdvihacích zařízení,  
*  na ohrožených pracovištích mužský zaměstnanecký personál,  
*  nelze-li zdvihací zařízení použít, spolupracovat s dalšími 
osobami,  
*  zákaz zvedání zcela imobilního pacienta jednou osobou,  
*  spolupráce personálu,  
*  dodržovat správný postup při manipulaci  
*  viz. všeobecná část  

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - psychofyzické účinky spojené s duševním přetížením při podávání narkózy  
*  monitorig při operacích,  
*  vysoké soustředění, velké pracovní vypětí,  
*  vysoká odpovědnost za zdravotní stav osob,  
*  velké duševní i fyzické vypětí, které nelze přerušit přestávkou,  
*  nutnost soustavně zvýšené pozornosti a pohotových reakcí  

viz. operační sály   

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - neuropsychická zátěž  
*  zanedbání ergonomických zásad - neuropsychické účinky spojené s duševním 
přetížením  
*  boj o záchranu života pacienta,  
*  ošetřování těžkých a beznadějných případů  
*  zdravotnické výkony při resuscitaci a anestézii,  
*  vysoké soustředění,  
*  sledování přístrojů (monitor životních funkcí),  
*  na ARO je riziko velmi vysoké ve srovnání s ostatními odděleními 

viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - fyzické násilí  
*  zanedbání ergonomických zásad - ublížení pacientem,  
*  delirantní stavy pacienta,  
*  okamžité psychické nekontrolovatelné stavy pacienta,  
*  nechtěné ublížení pohybem pacienta,  
*  nekoordinované pohyby pacienta,  
*  agresivní pacient,  
*  pacient po narkóze  

*  výchova zaměstnanců k bezpečnému přístupu k pacientovi  
*  v nezbytných případech nutná přítomnost nejméně dvou osob a 
spolupráce zaměstnanců,  
*  možnost přivolání pomoci při náhlé příhodě, např.strážní služby 
zařízení, policie,  
*  umístění důležitých telefonních čísel na viditelném místě všech 
pracovišť  

  

Chirurgické 
obory / 
anesteziologicko 
resuscitační 
oddělení (ARO) 

zaměstnanci ARO riziko - selhání zdravotnické techniky a jejích sestav  
*  selhání, chyba nebo vada zařízení nebo stroje,  
*  porušení předpisů,  
*  nedodržení návodů a pokynů výrobce,  
*  neznalost, nezkušenost,  
*  neoprávněné zasahování do zařízení,  
*  vzhledem k velkému počtu používaných přístrojů je riziko velmi vysoké 

*  k dispozici návody potřebné k provozu a další informace k 
bezpečnému používání (štítek, tabulka, etiketa),  
*  návody v českém jazyce,  
*  osoby musí být zaškoleny a prakticky zacvičeny,  
*  opravy mohou provádět jen oprávněné osoby,  
*  dodržování pokynů výrobce,  
*  kontrola zařízení před každým použitím,  
*  zákaz používání vadných a poškozených zařízení,  
*  pravidelné kontroly a údržba,  
*  odstranění závady pouze servisním technikem,  
*  zákaz zasahování do zařízení nebo provádění oprav, úprav nebo 
výkonů v rozporu s návodem výrobce 
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Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - pád osob na rovině,  
*  uklouznutí,  
*  naražení do pacienta při pohybu, zakopnutí o pacienta,  
*  nevidomý pacient, pacient po operačním zákroku,  
*  toaleta pacientů,  
*  vylití obsahu při manipulaci s jídlem, tekutinami,  
*  nekoordinovaný pohyb nevidomého pacienta, pád pacienta a jeho zachycení 

*  kontrola terénu a pracovišť před pohybem na pracovištích a před 
manipulací s pacientem,  
*  zvýšená pozornost při pohybu mezi pacienty,  
*  udržovat pořádek na pracovištích,  
*  nestavět překážky do komunikačního prostoru 

  

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - pořezání, useknutí, bodnutí, píchnutí, tření, odření, poškrábání  
*  při práci na oddělení a na operačním sále,  
*  laboratorní sklo, nůžky, skalpely, nože a podobné zdravotnické prostředky,  
*  neopatrná manipulace, poškozené předměty a zařízení,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  injekční jehly, neopatrnost, špatný pracovní postup při odběru krve pacientům,  
*  podávání instrumentaria při operačních zákrocích 

*  viz. všeobecná část a riziko operační sály   

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - statická elektřina (na jednotkách intenzivní péče, na operačních sálech apod.) *  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímý  
*  při používání zdravotnické techniky,  
*  elektrická zdravotnická technika na JIP a na lůžkovém oddělení a operačním sále - např. 
oftalomoskopy, štěrbinové lampy, autorefraktometr, bezkontaktní tonometr, digitální 
sítnicová kamera, lensmetr, fakoemulzivifikační přístroj pro operace, elektrokautery, 
počítačový perimetr, fako přístroj, kryo přístroj, mikroskop apod.  
*  riziko je velmi vysoké ve srovnání s ostatními zdravotnickými odděleními 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - popálení  
*  horký povrch, horká média,  
*  pálení bradavic brevufluxem,  
*  spěch, stres,  
*  neopatrnost, nedodržení pracovních postupů  

*  bezpečné pracovní postupy,  
*  praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředěnost při práci  

  

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - sterilizátory  
*  horký povrch, popálení, opaření, výbuch, hoření,  
*  autoklávy a horkovzdušné sterilizátory,  
*  neopatrnost,  
*  porucha zařízení,  
*  nedodržení pracovního postupu,  
*  dotyk s horkou plochou 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - omrznutí  
*  práce s kryo přístrojem s kysličníkem uhličitým,  
*  nehoda,  
*  poškozený nožní ovladač,  
*  vadná tlaková nádoba, únik oxidu uhličitého 

*  dodržovat návod od výrobce,  
*  nepoužívat poškozený přístroj,  
*  zkontrolovat stav tlakových nádob před uvedením do provozu,  
*  provádění pravidelných kontrol odbornou servisní firmou  

 
 

  

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - laserové záření,  
*  laserová zdravotnická technika (např. fotokoagulační a fotodisrupční NdYAG laser),  
*  léčebné výkony na pracovištích s lasery,  
*  nedodržení pracovních postupů a návodů od výrobce,  
*  porucha zařízení, nehoda,  
*  selhání, chyba nebo vada zařízení 

*  dodržování provozního řádu pro laserové pracoviště,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - rizika vzniklá biologickým ohrožením  
biologické a mikrobiologické - kontakt, ohrožení nemocí z povolání,  
*  zejména je pro oddělení specifické ohrožení silným zánětem spojivek- konjunktivita a 
virová keratokonjunkivitida,  
*  všechna ostatní biologická rizika shodná s ostatními zdravotnickými pracovišti a 
operačními sály 

*  viz. všeobecná část   

Strana 28 z 
177

  
 

  

Rizika v NNB

28/177 22.10.2019



Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - rozvody medicinálních plynů,  
*  výbuch, hoření,  
*  neznalost bezpečnostních předpisů, neznalost nebezpečí, neoprávněné zasahování  
*  porušení bezpečnostních předpisů,  
*  nevhodné postavení zaměstnance při manipulaci,  
*  neznalost místních podmínek při stavebních úpravách a rekonstrukcích,  
*  nehoda, porucha,  
*  neprovádění pravidelné preventivní údržby,  
*  styk s mastnotou 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - fyzická námaha dolních a horních končetin, poškození páteře,  
*  zejména poškození krční páteře způsobené polohou těla při mikruchirurgické operaci,  
*  soustavné sezení nebo stání při mikrochirugických operacích,  
*  zatížení rukou při uchopení a držení při operačních výkonech,  
*  soustavné držení oftalmoskopu v ruce při vyšetřování pacientů 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku,  
*  namáhání zraku při mikrochirurgické operaci,  
*  časté používání mikroskopu při operacích  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku při práci na počítačovém perimetru,  
*  štěrbinová lampa a jiná vyšetřovací zdravotnická technika na vyšetřovnách,  
*  nutnost stabilního zastínění při vyšetřování perimetrem,  
*  jednostranné celodenní zatížení zraku při vyšetřování pacientů  

*  střídání zaměstnanců,  
*  bezpečnostní přestávky mezi vyšetřováním jednotlivých 
pacientů  

  

Chirurgické 
obory / oční 
oddělení 

zaměstnanci očního 
oddělení 

riziko - nebezpečí vytvářené jinými osobami,  
*  zmatený a nevidomý pacient po operačním zákroku,  
*  okamžité psychické nekontrolovatelné stavy pacientů,  
*  nechtěné ublížení pohybem nevidomého pacienta,  
*  nekoordinované pohyby pacienta 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí  
*  pohyb dětského pacienta na zdravotnickém pracovišti,  
*  pohyb např. v chodítku, lezení, batolení,  
*  pád pacienta a jeho zachycení na pokojích, na hernách, vyšetřovnách, učebnách, 
jídelnách,  
*  přenášení pacienta,  
*  manipulace s pacientem,  
*  polohování, překládání pacienta 

*  zvýšená pozornost při pohybu mezi pacienty,  
*  udržovat pořádek na všech pracovištích,  
*  dodržování zásad správné manipulace,  
*  kontrola terénu a pracovišť před manipulací s pacientem  

 
 
 

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - naražení o pevné překážky při pohybu osob  
*  náraz do zařízení na pokojích pacientů,  
- přebalovací stoly, zabudované vany, chodítka,  
- bedny na hračky, hračky,  
- zařízení koupelen a WC,  
- zařízení jídelen, stoly v učebnách,  
*  nevhodné uspořádání pracoviště,  
*  malé manipulační prostory,  
*  spěch  
- k léčebnému zákroku,  
- k řešení sporu mezi dětmi,  
*  nepozornost  

*  zvýšená pozornost při pohybu na dětském oddělení,  
*  zřizovat dětská oddělení v prostorově vyhovujících místnostech, 

 
*  dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi 
provozními zařízeními a od konstrukcí budov,  
*  udržování pořádku na dětských oddělení 

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - elektrické při používání elektrických zařízení a zdravotnické techniky  
např. infúzní pumpa, solux, inhalátor, defibrilátor, odsávačky, monitory, negatoskop, 
inkubátor, EKG, polohovací vany, sonograf apod. zdravotnická technika, varná konvice, 
mikrovlnná trouba, opékač topinek, lednice, ohřívače dávek,  
*  používání poškozených elektrických zařízení,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce 

*  dodržovat návody od výrobce,  
*  kontroly před každým použitím,  
*  při čištění dbát na to, aby se do motorů, vypínačů apod. 
nedostala voda,  
*  nepoužívat poškozená elektrická zařízení - poškozená izolace 
přívodů, poškozené vypínače, apod.,  
*  kontroly odbornou firmou,  
*  viz. všeobecná část 
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Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - horká média, popálení a opaření při podávání stravy  
*  horké pokrmy (polévky, omáčky, čaj, káva aj. strava),  
*  krmení dětských pacientů a rozdělování stravy,  
*  horká pára, horké povrchy,  
*  neopatrnost nebo nehoda při krmení dětských pacientů,  
*  pád nádoby, vylití z nádoby,  
*  nepoužití OOPP 

*  při krmení dětských pacientů dbát zvýšené pozornosti,  
*  při manipulaci s nádobami používat chňapky nebo utěrky proti 
popálení,  
*  omezení přenášení nádob s horkými pokrmy,  
*  při snímání pokliček a poklopů z nádob s horkými tekutinami 
odvrátit obličej mimo směr unikající páry,  
*  nádoby s horkými pokrmy nepokládat na okraje stolů  
*  OOPP - používat chňapky apod., při krmení gumové zástěry,  
*  viz. všeobecná část  

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - záření, zánět spojivek  
*  fototerapie novorozenců (odbourávání bilirubinu),  
*  práce v místnosti s modrým a bílým světlem  
 

*  pracoviště musí být provedeno a uspořádáno tak, aby sezení a 
práce zaměstnanců nezpůsobovaly přímé oslnění a odrazy např. 
sezení a práce zády k přístroji),  
*  zářiče musí být za provozu zastíněny,  
*  okna musí být vybavena regulovatelnými žaluziemi k tlumení 
vnějšího světla,  
*  OOPP - ochranné brýle  

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - elektromagnetické záření, infračervené, ultrafialové záření, zánět spojivek  
*  používání horského slunka, soluxu  
*  přítomnost zaměstnanců v prostředí zvýšeného záření a šumu zařízení z důvodu 
doprovodu dětského pacienta,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  obsluha a pobyt v blízkosti přístroje  

*  školení zaměstnanců o postupu práce se zdrojem záření podle 
návodů,  
*  dodržování bezpečných postupů a návodů od výrobce při 
obsluze,  
*  pravidelná údržba a kontroly odbornou firmou,  
*  OOPP - brýle  

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - ionizující záření  
*  pracoviště se zdravotnickou diagnostickou a léčebnou technikou, která je zdrojem 
záření,  
*  doprovod dětských pacientů na RDG vyšetření  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické - kapénková nákaza  
*  vysoký výskyt kapénkové infekce a vznik aerosolů při inhalaci,  
*  držení dětského pacienta při inhalaci (na klíně),  
*  pobyt zaměstnance v bezprostřední blízkosti kapénkové nákazy  

*  viz. všeobecná část    

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické,  
*  nejčastěji se vyskytující různá průjmová onemocnění ve srovnání s jinými odděleními 

*  účinná dezinfekce rukou a ploch - použití Jodonalu B,  
ostatní viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - výbuch a hoření inkubátoru  
*  neznalost bezpečnostních předpisů a návodu od výrobce,  
*  nehoda, porucha  
 

*  vyloučit styk s mastnotou,  
*  nevkládat naolejované (namazané) kojence,  
*  provádění pravidelných kontrol odbornou firmou,  
*  na pracovištích k dispozici návody pro obsluhu,  
*  závadu a nenormální stav ihned nahlásit  

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - zanedbání ergonomických zásad - manipulace s dětskými pacienty  
*  nezdravá poloha těla při manipulaci s dětskými pacienty,  
*  nezdravá poloha těla a nadměrné přetížení a tím přetížení svalů, šlach, páteře horních i 
dolních končetin,  
*  váhová náročnost u starších dětí (do 18ti let),  
*  stabilní náročnost u práce s kojenci, batolaty a menšími dětmi (soustavné přenášení a 
manipulace),  
*  velmi častá manipulace s těžkými kovovými postranicemi postýlek,  
*  námaha při koupání a ohýbání nad vanami 

*  proškolení zaměstnanců o správné manipulaci s pacienty,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné manipulaci 
a zamezení poškození páteře,  
*  pokud je to možné používat technické prostředky k manipulaci s 
pacientem (zvedáky, polohovací vany apod.),  
*  procvičování páteře,  
*  viz. všeobecná část  

  

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - neuropsychické účinky spojené s duševním přetížení při péči o dětského pacienta,  
*  monitoring, ošetřování, léčba, zvýšené riziko na JIP,  
*  vysoká zodpovědnost za zdravotní stav dětí,  
*  soustředění, spěch, soustavná práce a styk s dětskými pacienty,  
*  nutnost soustavně zvýšené pozornosti,  
*  obtížné stanovení diagnózy u nemluvňat,  
*  ošetřování starších dětí pod vlivem alkoholu a drog (zvyšující se riziko),  
*  náročnost komunikace s rodiči,  

*  osobní vyzrálost i dostatečnou zkušenost vyžaduje jednání s 
lidmi, zejména při hospitalizaci dítěte s matkou,  
*  viz. všeobecná část  
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*  zvýšené nároky na psychiku při hospitalizaci dítěte s matkou  
*  noční služby, nutnost častých obchůzek po pokojích (nutná častá kontrola dětských 
pacientů), obsazení nočních směn nižším počtem zaměstnanců 

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - naražení, úder, přiražení oka, nosu aj. částí hlavy  
*  mikroskop,  
*  spěch,  
*  rychlý nebo prudký pohyb,  
*  nesprávný odhad úhlu,  
*  opomenutí sejmutí dioptrických brýlí  
 

*  viz. všeobecná část  
 

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - střihnutí, tření, odření, poškrábání,  
*  nůžky, pean,  
*  stříhání zdravotnického materiálu (gáza, náplasti, obvazy, nitě, hadičky apod.),  
*  stříhání biologického materiálu pacientům,  
*  neopatrná manipulace,  
*  vadné a tupé nůžky,  
*  neopatrná manipulace, 

*  opatrná manipulace,  
*  při stříhání zdravotnického materiálu věnovat pozornost konané 
činnosti,  
*  nůžky držet v takové poloze, aby nezasahovaly hroty do dlaně,  
*  zákaz používání vadných a tupých nůžek  

 

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - pád břemene, kolize, ztráta stability a převržení  
*  pád a převržení nábytku,  
*  kolize s vozíkem, postelí, zdravotnickým přístrojem,  
*  pád tlakové nádoby k dopravě plynů (kyslík, kysličník uhličitý, rajský plyn)  
*  neopatrná manipulace  
 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - studené médium - omrzliny,  
*  zkapalněný dusík  
*  neopatrnost,  
*  netěsnost armatur a spojů,  
*  nedodržení pracovního postupu,  
*nepoužití OOPP  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - studené médium  
*  omrzliny při provádění kraylizace obličeje za použití nádoby s oxidem uhličitým  
*  sněžení,  
*  neopatrnost,  
*  nedodržení pracovního postupu při manipulaci se špachtlí s gázou,  
*  nepoužití OOPP 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - popálení  
*  práce s kauterem,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  nehoda,  
*  neklidný pacient,  

*  seznámení s návodem od výrobce (v českém jazyce)  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  používat jen přístroje, které odpovídají požadaakům bezpečnosti 
práce,  
*  soustředěnost při práci,  
*  v blízkosti zdravotnického přístroje nemanipulovat s hořlavými 
dezinfekčními prostředky a nepoužívat dezinfekční prostředky na 
bázi alkoholu,  
*  kontroly přístroje odbornou firmou 

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - elektromagnetické záření  
*  polarizované světlo,  
*  zraková únava při práci s biotronovou lampou  
*  vadná a poškozená lampa,  
*  přítomnost zaměstnance při provozu zářiče  

*  zabránit přímému osvícení očí zaměstnance,  
*  seznámení zaměstnanců s návodem,  
*  dodržování bezpečných postupů a návodů od výrobce při 
obsluze,  
*  po aplikaci opustit pracoviště  
*  zákaz používání poškozených a vadných zařízení,  
*  pravidelná údržba a kontroly odbornou firmou  

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - terapeutické výkony s laserem  
*  neoznačení prostoru pro provozování laseru,  
*  nezajištění vstupních dveří do prostoru proti vstupu nepovolaným osobám,  

*  znalost a dodržování bezpečnostních předpisů,  
*  znalost a dodržování návodu od výrobce a provozního řádu,  
*  školení zaměstnanců,  
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*  neodpovídající vybavení pracoviště,  
*  nevhodné zabezpečení proti nekontrolovaným odrazům laserového paprsku,  
*  nebezpečné umístění hořlavých látek (kapalin),  
*  manipulace neznalými zaměstnanci,  
*  otevírání krytů laseru,  
*  zásah - opravy neoprávněnými zaměstnanci,  
*  dívání se do zdroje laserového paprsku při laserová terapii,  
*  nepoužití ochranných brýlí  

*  pravidelné preventivní lékařské prohlídky - oční vyšetření,  
*  označení prostoru určeného k provozování laseru výstražnými 
tabulkami (laser, zákaz vstupu nepovolaných osob),  
*  zamezení vstupu nepovolaných osob při chodu laseru,  
*  opatření, aby nemohlo dojít k nahodilému zásahu očí nebo kůže 
osob přímým nebo odraženým paprskem,  
*  viz. všeobecná část 

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - infračervené záření,  
*  zánět spojivek, popálení očí, bolest hlavy od lampy SUP a PUVA používané k 
helioterapii,  
*  léčba pacienta,  
*  přítomnost v místnosti bez ochrany očí,  
*  nedostatečné větrání místnosti po skončení terapie (vznik ozónu)  

*  dodržovat návod od výrobce,  
*  nevstupovat do místnosti za provozu lampy,  
*  po skončení terapie důkladně vyvětrat místnost,  
*  opravy pouze odbornou firmou,  
*  OOPP - ochranné brýle 

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - příprava léčiv a ředění  
*  kontakt, vdechnutí, vystříknutí, poleptání, potřísnění při přípravě léčiv a ředění  
*  nejčastěji dochází k postižení rukou,  
*  aplikace léků na kůži rukama,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost, nehoda, vada obalu, spěch,  
*  nepoužití předepsaných OOPP  

*  organizace práce,  
*  specifické školení osob, pro přípravu určitých léčiv používat  
*  vyhrazená a bezpečná místa určená pro jejich přípravu,  
*  používat doporučené OOPP - např. rukavice, štít, brýle, zástěra  

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - poškození zdraví, udušení  
*  vdechnutí kapalného dusíku  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost, nehoda,  
*  neopatrná manipulace,  
*netěsnost armatury,  

*  bezpečný pracovní postup,  
*  kontrola těsnosti armatur,  
*  při úniku větrat a nechat volně vytékat,  
*  k dispozici bezpečnostní list,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci při úniku,  
*  viz. všeobecná část  

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické,  
*  viry, bakterie, plísně, kvasinky  
*  zvýšené ohrožení onemocnění u vybraných nemocí - svrab, růže, lues, kapavka, bércové 
vředy, dermatóza, dermatitida,  
*  pacient,  
*  ošetřování, denní styk s pacienty,  
*  léčebné i neléčebné výkony (odběr biologického materiálu, převazy ran, manipulace s 
katetry a dreny) 

*  dodržování hygienického (protinozokomiálního) řádu a 
standardů práce,  
*  dodržování zásad prevence poranění : nedotýkat se očí, nosu, 
sliznic či kůže rukama v lékařských rukavicích při práci s 
biologickým materiálem,  
*  po práci si důkladně umýt ruce v rukavicích nebo ponořit do 
dezinfekčního roztoku, pak rukavice odložit a ruce znovu umýt,  
*  používat výhradně sterilní instrumentarium,  
*  dodržování zásad osobní hygieny,  
*  dbát na výměnu OOPP,  
*  při ošetřování pacienta uplatňovat barierový systém péče,  
*  lékařské preventivní prohlídky,  
*  oddělené ukládání OOPP od osobních oděvů,  
*  používání OOPP - gumové rukavice a zástěry, rouška, ochranný 
oblek,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - výbuch nádoby s kapalným dusíkem  
*  vada nádoby,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  zvýšená teplota, požár  

*  uložit na pracovišti minimálně 3 m od zdrojů tepla,  
*  větrání místnosti při poškození nádoby,  
*  plyn nechat unikat pod kontrolou,  
*  školení osob, bezpečnostní list,  
*  při požáru odstranit tlak (otevřít) a chladit nádobu proudem 
vody,  
*  při zásahu hasičů je upozornit na přítomnost nádoby,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - výbuch a hoření od tlakové nádoby k dopravě plynů pro zdravotnické účely 
(kyslík, rajský plyn, kysličník uhličitý)  
*  při manipulaci s nádobami pro lékařské účely nedodržení pracovních postupů,  
*  nedodržení provozního řádu,  

*  specifické školení osob 1 x za 3 roky,  
*  chránění nádob před nárazem a pádem,  
*  zajištění proti samovolnému pohybu,  
*  umístit láhve v dobře větratelných místnostech,  
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*  nevhodné umístění na pracovišti v blízkosti zdroj zapálení *  zákaz umístění na únikových cestách, schodištích, sociálních 
zařízeních, nevětraných a obtížně přístupných místech, neukládat 
na veřejně přístupných místech,  
*  pro pracoviště s láhvemi zpracovat místní provozní řád,  
*  blízkosti láhví neukládat ani nemanipulovat s žíravinami a 
hořlavými kapalinami,  
*  dodržovat vzdálenost 3 metry od otevřeného ohně,  
*  chránit před zdroji tepla,  
*  viz. všeobecná část 

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým  
*  zdravotnické prostředky, elektrické spotřebiče a elektrická zvedací zařízení (defibrilátor, 
infúzní pumpa, monitorovací systém, EMG, EKG)  
*  používání poškozených elektrických zařízení,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - chladné prostředí  
studené pracovní prostředí - venkovní prostor,  
*  příjezd a příchod k sanitkám  
*  přechod z teplého do chladného prostředí v nutnosti rychlého zásahu v zimním období,  
*  delší pobyt v chladném prostředí  

*  používání OOPP - vesty, svetry, kabáty  
*  viz. všeobecná část  

  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  zvýšené ohrožení onemocnění nemocí z povolání z důvodu léčby pacientů s boreliózou  
*  ošetřování, odběry, denní styk s pacienty trpícími boreliózou  

*  rozlitý biologický materiál ihned odstranit za použití OOPP,  
*  provést dezinfekci prostor a dekontaminaci potřísněného místa 
mulem nebo papírovou vatou namočenou do dezinfekčního 
roztoku,  
*  dodržování zásad prevence poranění 

  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - biologické  
*  viry a bakterie, kapénková nákaza  
*  odsávání sekretu z dýchacích cest,  
*  manipulace s odsávačkou,  
*  nepoužití OOPP  
 

*  při kontaminaci prostor a ploch provést okamžitou dezinfekci 
prostor,  
*  dekontaminaci potřísněného místa překrytím mulem nebo 
papírovou vatou namočenou  
*  v účinném desinfekčním roztoku,  
*  preventivní lékařské prohlídky osob a zvláštní očkování  
*  používat OOPP - jednorázové gumové rukavice, roušky, 
pracovní oblek,  
v případě vzniku aerosolu ochranný štít nebo brýle,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - biologické při provádění odběrů,  
*  pacient :  
- ošetřování,  
- odběry,  
- denní styk s pacienty,  
*  otevřené žilní vstupy,  
*  tracheotomie,  
*  močové katetry,  
*  lumbální punkce apod. vysoce infekční činnosti 

*  pro odběr krve používat systém uzavřeného odběru,  
*  vzduchové bublinky ze stříkačky nevystřikovat do vzduchu, ale 
na stříkačku nasadit prázdnou ampulku.  
*  dodržování zásad prevence poranění :  
- nedotýkat se očí, nosu, sliznic či kůže rukama v lékařských 
rukavicích při práci s biologickým materiálem,  
- po práci si důkladně umýt ruce v rukavicích nebo ponořit do 
dezinfekčního roztoku,  
- pak rukavice odložit a ruce znovu umýt,  
*  důkladné mytí rukou (nejúčinnější prostředek ochrany 
zdravotnického personálu) vždy po styku s infekčním materiálem, 
před a po každém kontaktu s pacientem,  
*  při mytí rukou nezapomínat na plošky mezi prsty, celý palec a 
oblast nehtů,  
*  dodržování zásad osobní hygieny,  
*  lékařské preventivní prohlídky a zvláštní očkování,  
*  oddělené ukládání OOPP od osobních oděvů,  
*  používání OOPP - gumové rukavice a zástěry, rouška, ochranný 
oblek,  
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*  viz. všeobecná část  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - biologické stykem s pacientem,  
*  léčba pacientů rizikových skupin (bezdomovci, narkomani, alkoholici),  
*  ošetřování, denní styk s pacienty, léčebné i neléčebné výkony (odběr biologického 
materiálu, převazy ran, manipulace s katetry a dreny)  

*  dodržování hygienického (protinozokomiálního) řádu a 
standardů práce,  
*  dodržování zásad prevence poranění : nedotýkat se očí, nosu, 
sliznic či kůže rukama v lékařských rukavicích při práci s 
biologickým materiálem, po práci si důkladně umýt ruce v 
rukavicích nebo ponořit do dezinfekčního roztoku, pak rukavice 
odložit a ruce znovu umýt,  
*  používat výhradně sterilní instrumentarium,  
*  dodržování zásad osobní hygieny,  
*  dbát na výměnu OOPP,  
*  při ošetřování pacienta uplatňovat barierový systém péče,  
*  lékařské preventivní prohlídky a zvláštní očkování,  
*  oddělené ukládání OOPP od osobních oděvů,  
*  používání OOPP - gumové rukavice a zástěry, rouška, ochranný 
oblek,  
*  viz všeobecná část 

  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku  
*  celodenní pobyt v místnosti s umělým zářivkovým osvětlením na pracovištích jednotky 
intenzivní péče 

*  bezpečnostní přestávky,  
*  střídání pracovišť  

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - kazeta na rentgenové snímky  
*  neopatrné zacházení,  
*  poranění prstů ruky,  
*  poškozená kazeta  
*  přenášení kazet,  
*  manipulace s kazetami,  
*  přenášení z místnosti a z jednotlivých komor, nabíjení, vybíjení, ukládání a jiné 
manipulace 

*  pozornost,  
*  zvýšená opatrnost při manipulaci,  
*  včasné vyřazení poškozených kazet,  
*  při přenášení kazet dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke 
kolizi,  
*  nosit kazety v menším množství 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - infúzní stojan,  
*  pád stojanu umístěného u lůžka pacienta,  
*  zúžení prostoru u lůžka, nedostatek manipulačního prostoru,  
*  zúžení komunikace při nahromadění osob ,  
*  spěch,  
nepozornost  

*  dbát zvýšené pozornosti při pohybu na pracovišti  
 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - pořezání o rengenový snímek,  
*  poranění o ostré okraje rentgenových snímků,  
*  poranění očí, píchnutí a poškrábání obličeje, ruky apod.,  
*  neopatrná manipulace,  
*  poranění při nevhodném ukládání 

*  organizace práce,  
*  uspořádání pracoviště,  
*  bezpečné ukládání,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost při práci,  
*  neopatrnost, nepozornost, spěch 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - centrifuga,  
*  porušení pracovního postupu a otevírání za chodu,  
*  vadné a zastaralé zařízení  

*  používat jen stroje s ochrannými zařízeními (víko) a s funkčním 
blokováním za chodu,  
*  dodržovat návody od výrobce,  
*  u starších typů dodržování zákazu vyjímání ampulí apod. za 
chodu stroje,  
*  postupné nahrazování za bezpečné zdravotnické prostředky 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - tlaková nádoba k dopravě plynů,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepřipevnění proti převržení 

*  dodržovat pracovní řád pracoviště,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - vyšetřovací stůl na rentgenová vyšetření, polohovací lůžka,  
*  manipulace s pacientem u a na snímkovacím stole  
*  poškozené lůžko  

*  bezpečná manipulace s lůžkem a stolem podle návodu od 
výrobce,  
*  pravidelné kontroly odbornými pracovníky,  

  

Strana 34 z 
177

  
 

  

Rizika v NNB

34/177 22.10.2019



respiračních 
nemocí (TRN) 

*  nedostatek pneumatických snímkovacích stolů  *  postupně nahrazovat nevyhovující pevné snímkovací stoly za 
nastavitelné pneumatické stoly 

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - trokar,  
*  neopatrnost,  
*  špatný pracovní postup,  
*  spěch při zavádění do hrudníku pacienta  

*  věnovat úkonům při zavádění zvýšenou pozornost a 
soustředěnost,  

 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - instrumentarium,  
*  podávání instrumentaria,  
*  nehoda,  
*  neopatrnost,  

*  organizace práce,  
*  zvýšená opatrnost,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  zácvik, praxe, zručnost,  
*  soustředěnost při práci,  
*  OOPP - rukavice 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým,  
*  obsluha a práce se zdravotnickými prostředky,  
*  např. :  
*  Oživovací přístroj MULTIHELP, Dávkovač injekční TV COMPAKT,  
*  Monitor BSM - 1101K NON KOHDEN,  
*  Defibrilátor BPD 13,  
*  Nebulizátor s ohřevem, nebulizátor bez ohřevu,  
*  EKG CARDIAFAX GEM, EKG Chirastar 63,  
*  Infúzní pumpa CHIRASET,iInfúzní pumpa ARGUS 404,  
*  Koncentrátor kyslíku MC 44 GEMA 92,  
*  Inhalátor THOMEX L-2,  
*  Odsávačka CHO 4, odsávačka SUCTIOR, odsávačka CHEIRON,  
*  Sterilizátor HS 62 A/1, sterilizátor HS 122, autokláv parní PS 261,  
*  Bi PAP - invazivní ventilátor, negatoskop,  
*  Odsávačka SUCTUOR,  
*  Přístroj pro bronchologické testy - PARI provocation,  
*  Inhalátor TUR USI 51, Spirometa 7,  
*  RTG přístroj MP 15, vyvolávací automat KOMPAKT,  
*  Rychlo vyvolávací kamera RK 12,  
*  Spirometr JAGER Master Scope  
*  používání poškozených elektrických zdravotnických prostředků,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu,  
*  neprovádění preventivní údržby odbornou firmou 

*  kontroly odbornou firmou ve lhůtách stanovených v návodu,  
*  kontroly po každé nehodě,  
*  pravidelné revize elektrických zařízení,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - elektrostatické jevy :  
*  na JIP, bronchoskopickém sále, v místnosti s rentgeny,  
*  nepoužití OOPP (antistatická obuv),  
*  nevhodné podlahy 

*  nezávadné zapojení a vybavení,  
*  antistatické podlahy v místnostech,  
*  pravidelné kontroly (měření) podlah odbornou firmou,  
*  OOPP - antistatická obuv 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - hluk koncentrátoru kyslíku - např. MC 44 GEMA 92,  
*  soustavný obtěžující a monotónní hluk za chodu  
 

*  umístit do prostorů, kde není stálá obsluha,  
*  příliš stará a hlučná zařízení nahrazovat moderními zařízeními,  

 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - chladné pracovní prostředí,  
*  venkovní prostor, příjezd a příchod k sanitkám,  
*  přechod z teplého do chladného prostředí v nutnosti rychlého zásahu v zimním období, 
delší pobyt v chladném prostředí  

*  používání OOPP - vesty, svetry, kabáty    

Interní obory / 
oddělení 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - ionizující záření, ionizovaný vzduch  
*  pracoviště se zdravotnickou diagnostickou a léčebnou technikou, která je zdrojem 

*  používat zdroje záření pouze na určených pracovištích (speciální 
omítky stěn, stropů a podlah),  

  

Strana 35 z 
177

  
 

  

Rizika v NNB

35/177 22.10.2019



tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

záření,  
*  používání zdrojů záření,  
*  diagnostika chorob a léčebná terapie na zdravotnických pracovištích,  
*  nezajištění pravidelné údržby odbornou firmou,  
*  zdržování se během provozu rtg přístroje v blízkosti rtg lampy nebo zdrojů záření,  
*  manipulace s rtg přístrojem osobou bez potřebné kvalifikace  
*  nepoužití OOPP při nutnosti přidržovat pacienta při rtg vyšetření  
*  pobyt v místnostech s ionizovaným vzduchem 

*  klimatizace pracovišť se zdroji záření,  
*  k dispozici povolení úřadu pro jadernou bezpečnost,  
*  používání pouze zdravotnických prostředků, které vyhovují 
platným předpisům a jsou označeny předepsaným způsobem,  
*  bezpečné umístění a skladování všech zdrojů na pracovištích,  
*  vymezení a vyznačení kontrolovaných pásem,  
*  označení bezpečnostními tabulkami,  
*  zajištění kontrol a revizí,  
*  vedení evidence zdrojů záření,  
*  návody v českém jazyce,  
*  vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti osob (kategorie A 
pracovníků) k obsluze,  
*  při práci s rtg přístrojem se během provozu nezdržovat v 
blízkosti zdrojů záření,  
*  v případě nutnosti přidržování pacienta, použít OOPP  
*  ověřování zdravotní a případně psychické způsobilosti,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  vedení a ukládání záznamů o preventivních prohlídkách 
nejméně po dobu 30 let,  
*  zákaz práce těhotných žen a mladistvých,  
*  spolehlivé monitorování pracovišť,  
*  dodržení všech podmínek stanovených bezpečnostními a 
hygienickými předpisy,  
*  znalost a dodržování provozního řádu,  
*  zpracování havarijního plánu,  
*  používání OOPP - pláště, zástěry, brýle, rukavice s 
odpovídajícím stínícím účinkem,  
*  vybavení pracoviště pracovními pomůckami (např. pinzety, 
kleště, stínící ochranné obaly, kontejnery),  
*  vybavení zaměstnanců dozimetry 

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  infikované operační nástroje,  
*  manipulace při operaci,  
*  příprava nástrojů k přepravě a ke sterilizaci 

*  pozornost při práci,  
*  používání bezpečných transportních obalů,  
*  znalost následků při poranění,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - vývojka, ustalovač,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost a nehoda při vyvolávání rentgenových snímků,  
*  nevhodné uskladnění na pracovišti 

*  nejúčinnějším opatření - náhrada tradičního způsobu suchým 
programem vyvolávání,  
*  zajistit těsnost obalů a bezpečné uložení,  
*  opatrnost při přelévání a manipulaci s chemickými látkami a 
přípravky,  
*  znát jejich vlastnosti , účinky a ochranu,  
*  znát bezpečnostní listy, které musí být v blízkosti pracoviště,  
*  dbát bezpečnostních ustanovení při manipulaci a skladování,  
*  nejíst, nepít, nekouřit na pracovišti,  
*  používat OOPP 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - zvýšené ohrožení nemocí z povolání TBC  
*  nepoužití při ošetřování OOPP (ochranná obličejová maska, rukavice),  
*  odběry biologického materiálu,  
*  denní styk s pacienty,  
*  léčebné i neléčebné výkony,  
*  porušení zákazu konzumace potravy na jiném místě než je určeno pracovním řádem 

*  očkování proti infekčním chorobám - TBC,  
*  pravidelná preventivní zdravotní péče,  
*  pravidelné semináře, pracovní schůzky apod.  
*  kázeň a vědomí zaměstnanců pracovišť TRN o tom, že možnost 
nákazy TBC je ve všech prostorách, v nichž se zdržují nemocní 
tuberkulózou (chodby, jídelna, koupelna atd.)  
*  dodržování pracovního řádu,  
*  dodržování osobní hygieny,  
*  důsledná dezinfekce,  
*  používání OOPP,  
*  zákaz vycházení v oděvu do jiných prostor nemocnice 
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Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - zvýšené ohrožení infekcí při provádění hrudních punkcí *  provádění pomocí ucelených souprav k hrudní punkci,  
*  OOPP - rukavice, rouška  

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - cytostatika,  
*  manipulace s roztoky cytostatik,  
*  aplikace cytostatik u onkologicky nemocných,  
*  nedostatečné proudění vzduchu v digestoři,  
*  spěch, neopatrnost ,  
*  nedodržení pracovního postupu - (příprava látky v jiném prostoru, nedbalá manipulace s 
kontaminovaným prádlem, skladování v prostoru s čistým prádlem), nehoda,  
*  porušení postupu při manipulaci s odpady kontaminovanými cytostatiky,  
*  rozsypání odpadu kontaminovaného cytostatiky - neuzavření pytle svářečkou,  
*  nepoužití OOPP  

*  dodržování bezpečných pracovních postupů,  
*  cytostatika ukládat bezpečně a ukládat je v uzavřených a 
označených obalech, *bezpečnostní listy,  
*  školení zaměstnanců,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  zákaz provádění aplikací těhotnými ženami, kojícími matkami a 
mladistvými,  
*  odděleně ukládat občanské a pracovní oděvy,  
*  manipulaci s cytostatiky a rozplňování provádět pouze v 
digestořích,  
*  stěny místností, kde se manipuluje s cytostatiky musí být 
omyvatelné nejméně do výšky 180 cm,  
*  manipulaci provádět pouze za použití OOPP - oděv ochranný, 
rukavice, rouška, zástěra,  
*  odpad kontaminovaný cytostatiky ukládat do nepropustných 
spalitelných obalů (pytle PVC), které se po naplnění uzavřou 
svářečkou, označí ("CYTOSTATIKA") a skladují do doby 
likvidace na určeném místě 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - požár,  
*  nedodržení bezpečnostních a požárních předpisů,  
*  neopatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm,  
*  neopatrnost a nekázeň pacienta (porušení zákazu kouření )  

*  dodržování požárních řádů,  
*  dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  na dodržování zákazu kouření také dbát u pacientů,  
*  volné únikové cesty a přístupnost únikových východů,  
*  jmenování požárních hlídek,  
*  školení zaměstnanců a odborná způsobilost požárních hlídek,  
*  zákaz vstupu nepovolaných osob,  
*  kontroly pracovišť, zvýšený dozor v době návštěv,  
*  cvičný požární poplach 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - nádoba s ustalovačem,  
*  přemísťování a manipulace,  
*  chybný způsob manipulace,  
*  převrhnutí nádoby,  
*  příprava chemikálií do vyvolávacích automatů 

*  proškolení zaměstnanců o správné manipulaci, hmotnosti a 
vlastnostech břemen,  
*  opatrnost při přelévání a manipulaci s chemickými látkami a 
přípravky,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné ruční 
manipulaci a zamezení poškození páteře,  
*  dodržovat váhové limity dle právních předpisů,  
*  dodržovat správné způsoby ruční manipulace, pokud možno v 
poloze bez ohnutých zad, břemeno držet blízko těla, zvedání 
neprovádět trhavými pohyby,  
*  znát jejich vlastnosti , účinky a ochranu,  
*  znát bezpečnostní listy, které musí být v blízkosti pracoviště ,  
*  používat OOPP 

  

Interní obory / 
oddělení 
tuberkulózy a 
respiračních 
nemocí (TRN) 

zaměstnanci na 
oddělení TRN 

riziko - pacient, monitoring, ošetřování, léčba,  
*  vysoká zodpovědnost za zdravotní stav osob,  
*  vysoká úmrtnost pacientů na oddělení,  
*  těžké stavy onkologicky nemocných a TBC pacientů,  
*  styk s rodinami pacientů 

*  duševní hygiena zaměstnanců,  
*  konzultace s ústavním psychologem,  
*  skupinová terapie,  
*  péče o duševní hygienu zaměstnanců,  
*  výchova a terapie zaměstnanců,  
*  hodné pracovní prostředí, personální vztahy na pracovištích,  
*  pracovní schůzky a porady,  
*  zavedení rekondičních pobytů  
*  viz. všeobecná část  

  

Interní obory / zaměstnanci riziko - pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí,  *  zvýšená pozornost při pohybu mezi pacienty,    
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interní oddělení interního oddělení *  vysoké procento těžce nemocných, starších, dlouhodobě nemocných a dementních osob, 
alkoholiků, zcela imobilních pacientů,  
*  pohyb pacienta na zdravotnickém pracovišti,  
*  pád pacienta a jeho zachycení na pokojích, vyšetřovnách, jídelnách apod.  
*  přenášení pacienta,  
*  manipulace s pacientem,  
*  polohování, překládání pacienta 

*  udržovat pořádek na všech pracovištích,  
*  dodržování zásad správné manipulace,  
*  kontrola terénu a pracovišť před manipulací s pacientem 

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - navinutí, zapletení do lůžkové sítě  
*  neopatrnost,  
*  spěch,  
*  zachycení volně vlajícího oděvu, šperků nebo vlasů  

*  zvýšená pozornost při pohybu u lůžek opatřených sítí,  
*  umisťovat v prostorově vyhovujících místnostech,  
*  dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi 
provozními zařízeními a od konstrukcí budov,  
*  udržování pořádku na oddělení  
*  bezpečný pracovní postup,  
*  zákaz používání volných vlajících částí oděvů, upevnění vlasů  

  

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - elektrické při používání elektrických zařízení a zdravotnické techniky  
např. amnuvak, EKG, odsávačka, elektrokardiograf - Biocard, kardiostimulátor, 
laringoskop, infúzní pumpy, injekční dávkovače, defibrilátor, odsávačky, polohovací 
vany, zvedací zařízení, sonograf monitory apod. zdravotnická technika, varná konvice, 
mikrovlnná trouba, opékač topinek, lednice apod. zařízení,  
*  používání poškozených elektrických zařízení,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce 

*  dodržovat návody od výrobce,  
*  kontroly před každým použitím,  
*  při čištění dbát na to, aby se do motorů, vypínačů apod. 
nedostala voda,  
*  nepoužívat poškozená elektrická zařízení - poškozená izolace 
přívodů, poškozené vypínače, apod.,  
*  kontroly odbornou firmou,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - horká média, popálení a opaření při podávání stravy  
*  horké pokrmy (polévky, omáčky, čaj, káva aj. strava),  
*  krmení pacientů a rozdělování stravy,  
*  horká pára, horké povrchy,  
*  neopatrnost nebo nehoda při krmení pacientů,  
*  pád nádoby, vylití z nádoby,  
*  nepoužití OOPP 

*  při manipulaci s nádobami používat chňapky nebo utěrky proti 
popálení,  
*  omezení přenášení nádob s horkými pokrmy,  
*  při snímání pokliček a poklopů z nádob s horkými tekutinami 
odvrátit obličej mimo směr unikající páry,  
*  nádoby s horkými pokrmy nepokládat na okraje stolů  
*  OOPP - používat chňapky apod., při krmení gumové zástěry,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - naražení, úder, rozdrcení, přitlačení, přiražení zvedacím zařízením  
*  nutnost častého používání zvedacích zařízení pro manipulaci s pacienty,  
*  vadný zvedák,  
*  nevhodná manipulace,  
*  nedodržení návodu výrobce  
 
 

*  pravidelné kontroly zvedáků odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce a zásad bezpečné manipulace,  
*  včasné vyřazení poškozeného zvedacího zařízení z provozu 

  

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí o běžné lékařské nástroje - nůžky, pinzety, jehly, infúzní sety, 
injekční jehly (stříkačky) apod.,  
*  neopatrnost,  
*  špatný pracovní postup při odběru krve nebo při aplikaci pacientům,  
*  neklidný pacient  
 

*  věnovat jednotlivým úkonům zvýšenou pozornost a 
soustředěnost,  
*  omezit přenášení jehel,  
*  ukládání jehel do pevnostěnných nádob,  
*  viz všeobecná část  

  

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - ionizující záření  
*  pracoviště se zdravotnickou diagnostickou a léčebnou technikou, která je zdrojem 
záření,  
*  doprovod pacientů na RDG vyšetření  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické,  
*  manipulace a převoz zemřelých pacientů  
 

*  proškolení zaměstnanců o manipulaci a povinnostech při 
převozu,  
*  používání vyhrazených tras,  
*  viz. všeobecná část  

  

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické,  
*  viry a bakterie, biologický materiál - moč, krev, stolice, sekrety, výpotky apod. od 

*  viz. všeobecná část   
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hospitalizovaných pacientů,  
*  poranění při zdravotnickém výkonu (odběr biologického materiálu, převazy ran, 
manipulace s katetry a dreny),  
*  ošetřování, denní styk s pacienty, léčebné i neléčebné výkony,  
*  plochy potřísněné biologickým materiálem,  
*  hemodialýza 

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - zanedbání ergonomických zásad - manipulace pacienty,  
*  vysoké procento zcela nebo částečně imobilních pacientů na oddělení,  
*  nezdravá poloha těla při manipulaci s pacienty,  
*  nezdravá poloha těla a nadměrné přetížení a tím přetížení svalů, šlach, páteře horních i 
dolních končetin,  
*  váhová náročnost pacientů,  
*  stabilní náročnost u práce (soustavná manipulace),  
*  námaha při koupání a ohýbání nad vanami 

*  proškolení zaměstnanců o správné manipulaci s pacienty,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné manipulaci 
a zamezení poškození páteře,  
*  pokud je to možné používat technické prostředky k manipulaci s 
pacientem (zvedáky, polohovací vany apod.),  
*  procvičování páteře,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - neuropsychická zátěž,  
*  neuropsychické účinky spojené s duševním přetížení při péči o pacienta,  
*  práce a styk s pacienty, ošetřování, léčba - vysoké procento dementních a zcela 
imobilních pacientů, léčba alkoholiků, narkomanů, onkologických pacientů, pacientů s 
bércovými vředy apod.,  
*  vysoká zodpovědnost za zdravotní stav osob,  
*  soustředění, spěch, soustavná práce a styk s těžkými stavy pacientů,  
*  nutnost soustavně zvýšené pozornosti,  
*  ošetřování osob pod vlivem alkoholu a drog (zvyšující se riziko),  
*  náročnost komunikace s pacienty,  
*  beznadějné stavy pacientů, neviditelný efekt ošetřovatelské péče a léčby,  
*  chroničtí pacienti - pacienti s transplantacemi (ledvin), kteří jsou opakovaně při zhoršení 
zdravotního stavu hospitalizováni,  
*  citová vazba k opakovaně hospitalizovaným pacientům ( znalost jejich životních osudů)  
*  noční služby, nutnost častých obchůzek po pokojích (nutná častá kontrola pacientů), 
obsazení nočních směn nižším počtem zaměstnanců 

*  osobní vyzrálost i dostatečná zkušenost při jednání s pacienty a 
jejich rodinami,  
*  viz. všeobecná část  

  

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - elektrické při používání elektrických zařízení a zdravotnické techniky např. 
infúzní pupy, lineární dávkovače, inhalátory, EKG apod.,  
*  používání poškozených elektrických zařízení,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce 

*  dodržovat návody od výrobce,  
*  kontroly před každým použitím,  
*  při čištění dbát na to, aby se do motorů, vypínačů apod. 
nedostala voda,  
*  nepoužívat poškozená elektrická zařízení - poškozená izolace 
přívodů, poškozené vypínače, apod.,  
*  kontroly odbornou firmou,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - namáhaní a přetěžování horních končetin,  
*  provádění podvodních masáží soustavná držení hadice pod vodou, vyklouznutí hadice,  
*  nepřiměřenost k anatomii rukou (bolest v zápěstí),  
*  při mobilizaci periferních kloubů a páteře,  
*  protahování zkrácených svalů apod.,  
*  pasivní cvičení (zvedání trupu a nehybných končetin),  
*  polohování pacientů těžce paretických až plegických a extrémně těžkých pacientů,  
těžkých pacientů cvičení s pacienty, manipulace s imobilními pacienty,  
*  bolest zápěstí při :  
- mobilizacích periferních kloubů a páteře,  
- při protahování zkrácených svalů apod.,  
*  pasivní cvičení (zvedání trupu a končetin) ,  
*  polohování pacientů těžce paretických až plegických,  
*  polohování extrémně těžkých pacientů,  
*  cvičení s pacienty,  
*  manipulace s imobilními pacienty,  
*  provádění speciálních rehabilitačních technik a masáží pacientů,  
*  jednostranná zátěž horních končetin při masážích a rehabilitačních cvičeních 

*  využití dopomoci druhého zaměstnance, eventuelně chodících 
rámů a pomůcek k podpoře,  
*  pokud možno používat pouze výškově nastavitelné stoly,  
*  střídání zaměstnanců,  
*  bezpečnostní přestávky,  
*  rehabilitační procvičování,  
*  rekondiční pobyty,  
*  viz všeobecná část 
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Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - namáhaní a přetěžování páteře, bolesti zad,  
*  poloha v předklonu nad lůžkem, lehátkem,  
*  vynucené pracovní polohy při práci s pacientem,  
*  prudká nepředpokládaná zátěž při :  
- při pasivním cvičení,  
- cvičení s dopomocí,  
- cvičení odporovém,  
- jiné manipulaci s pacientem,  
*  nácvik stoje a sedu u pacientů ležících po operačních výkonech, mozkových příhodách 
atd. na lůžkových odděleních 

*  využití dopomoci druhého zaměstnance, eventuelně chodících 
rámů a pomůcek k podpoře  
*  viz všeobecná část 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - přetěžování všech svalových skupin,  
*  zhmoždění pohybového aparátu, páteře,  
*  vertikalizace a nácvik chůze u hmotnostně těžkých a ve stoji nestabilních pacientů,  
*  náhlá zátěž, zachycení nemocného, zvláště u pacientů s postižením CNS a periferních 
nervů, *  při nácviku chůze s nemocným po rovině nebo do schodů,  
*  rychlá pomoc při poklesnutí v kolenou,  
*  při přesunech imobilního nemocného,  
*  při nácviku chůze s oporou,  
*  při ošetřovatelské péči 

*  využití dopomoci druhého zaměstnance,  
*  používání chodících rámů a pomůcek k podpoře,  
*  školení zaměstnanců o správné manipulaci s pacienty,  
*  zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné manipulaci a 
zamezení,  
*  viz. všeobecná část 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - zatěžování všech svalových skupin,  
*  zhmoždění pohybového aparátu a páteře,  
*  fyzioterapeutické výkony v tělocvičně při výcviku pohybových funkcí,  
*  při manipulaci s těžce postiženými pacienty (vertikalizace, chůze, přesuny) 

*  provádět s dopomocí dvou osob,  
*  školení zaměstnanců o správné manipulaci s pacienty,  
*  zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné manipulaci a 
zamezení,  
*  viz všeobecná část  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - uklouznutí, zakopnutí a pád osob na rovině při rehabilitaci  
*  rehabilitační chodník, míč,  
*  uklouznutí při cvičení s pacientem ,  
*  uklouznutí, ztráta rovnováhy při přidržování pacienta,  
*  polohování, překládání pacienta,  
*  padání pacienta a pád zaměstnance při jeho zachycení 

*  zvýšená pozornost při chůzi a cvičení s pacienty,  
*  dodržování zásad správné manipulace,  
*  kontrola terénu a pracovišť před manipulací s pacientem,  
*  viz.všeobecná část  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - pád osob na rovině - parafín  
*  uklouznutí na ukápnutém parafínu nebo emulzi, uklouznutí (také v masérně) s 
následným pádem,  
*  neopatrnost při manipulaci a vylití, nehoda,  
*  nedokonalé seškrábnutí, kdy na místě zůstane mastná skvrna 

*  při každém i drobném úkapu okamžité setření do úplného sucha, 
 

*  odmastit místo vhodným čistícím prostředkem,  
*  OOPP - protiskluzná obuv  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - pád osob z výšky nebo do hloubky při rehabilitaci,  
*  rehabilitační zařízení (žebřiny, rotoped, kruhy, běhátko, švédské lavičky apod.),  
*  pád osob z výšky nebo do hloubky,  
*  běžná neopatrnost,  
*  poškozené nebo vadné zařízení,  
*  nepozornost, nehoda při cvičení s pacientem,  
*  odvedení pozornosti, např. k jinému subjektu 

*  kontrola všech zařízení před každým použitím a pravidelné 
kontroly dle návodu výrobce nebo nejméně však 1 x ročně,  
*  pozornost,  
*  používání OOPP - vhodná obuv  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - pád osob na rovině - vodoléčba  
*  rohož u perličkové vany,  
*  rošt - podložky u sprchy na vodoléčbě,  
*  práce na vodoléčbě, u vířivek a u bazénu,  
*  potřísnění podlahy pacientem,  
*  vylití, potřísnění podlahy při přípravě vodoléčby pro pacienta,  
*  mokrá podlaha (sociální zařízení pro zaměstnance),  
*  spěch, neopatrnost, nehoda 

*  protiskluzná úprava podlah,  
*  při potřísnění podlahy okamžité vytírání podlah do sucha za 
použití vhodných čistících prostředků,  
*  zvýšená opatrnost při práci a pohybu na vodoléčbě,  
*  při rozlití okamžité vytírání do úplného sucha,  
*  protiskluzná úprava podlah,  
*  OOPP - protiskluzná obuv 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - náraz a přiražení osob rehabilitačním zařízením,  
*  rehabilitační zařízení (rotoped, žebřiny, šlapadla, vířivky apod.),  
*  pád a převržení rehabilitačního zařízení následkem nestabilního umístění,  
*  neopatrná manipulace,  
*  poškozená rehabilitační zařízení (také skrytá vada),  

*  kontroly zařízení před manipulací,  
*  udržování volných manipulačních uliček a pořádku na 
pracovišti,  
*  kontroly zařízení podle návodů nebo nejméně 1 x ročně 
odbornou firmou,  
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*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nedostatek manipulačních prostorů,  
*  manipulace se závažím na posilovacích strojích,  
*  převržení tlakové nádoby k dopravě plynů s kysličníkem uhličitým 

*  nezajištění tlakové nádoby k dopravě plynů s kysličníkem 
uhličitým proti převržení,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení pracovních postupů,  

 
 

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - vymrštění a úder hadicí na vodoléčbě,  
*  léčebná terapie - vodoléčba  
*  vmetení do prostoru, do obličeje nebo jiné části těla,  
*  perličkové koupele - hadice od tlakové nádoby k dopravě plynů (oxid uhličitý),  
*  hadičky od zdravotnické techniky - (centrální rozvod vzduchu) 

*  pozornost při práci,  
*  dodržení pracovních postupů,  
*  poškozené tlakové nádoby a hadičky nepoužívat  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - vymrštění hadice  
*  při provádění podvodních masáží,  
*  vymrštění části hadice včetně vmetení do prostoru,  
*  úder hadicí do obličeje nebo jiné části těla při náhle zvýšeném tlaku vody,  
*  vymrštění,vmetení do prostoru při nepozornosti (únavě) 

*  pozornost při práci,  
*  dodržení pracovních postupů  
*  soustavná držení hadice pod vodou,  
*  střídání se zaměstnanců, 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - pořezání,  
*  skleněné kádinky s roztoky pro elektroterapii, skleněné nádoby s roztoky z lékárny  
*  neopatrná manipulace,  
*  nehoda  

*  dojde-li k rozbití skleněné nádoby střepy odstraňovat vhodnými 
úklidovými a pracovními pomůckami,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost při práci,  
*  OOPP - rukavice  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko horký materiál - popálení  
*  popálení o parafín, lavaterm - horká voda, horká glazura,  
*  manipulace s horkým parafínem (60 stupňů C) při aplikaci pacientovi,  
*  neopatrnost při nahřívání,  
*  stříknutí do rukavice,  
*  vylití nádobky s glazurou 

*  opatrnost,  
*  dodržení předepsané teploty podle provozního řádu,  
*  OOPP - rukavice  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí  
*  injekční jehly (stříkačky) viz. všeobecná část,  
*  bodnutí, propíchnutí,  
*  při odběru krve nebo při píchání obstřiků pacientům,  
*  při míchání směsi roztoků ze dvou ampulí na elektroléčbě  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - zdravotnické prostředky a jejich sestavy,  
*  biolampy, čtyřkomorová a dvoukomorová lázeň galvanická VOD 55 apod.  
*  úraz elektrickým dotykem přímým nebo nepřímým,  
*  používání poškozených a porouchaných elektrických zařízení,  
*  poškozené přívodní šňůry,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu,  
*  neprovádění preventivní údržby 

*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  nečistit za chodu na mokro,  
*  nečistit alkoholem, čpavkem ředidly, abrazními materiály apod. 
agresivními a korodujícími látkami, které by mohly poškodit 
zařízení,  
*  poškozený přístroj nepoužívat,  
*  neohýbat a nenamáhat tahem přívodní elektrické kabely 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - zdravotnické prostředky - BTL 06 - k provádění elektroterapie a elekro masáží, 
BTL 12 - vakuová jednotka k provádění vakuové masáže, BTL 12 - vakuová jednotka k 
provádění vakuové masáže), DIADYNAMIC DD 6 k provádění elektroterapie 
nízkofrekvenčními proudy, DYNATRON 438 pro aplikaci léčebných stimulačních 
proudů, ELEKTROSTIMULÁTOR VAS-07 k provádění elektroléčby, ENDOMED 433 
pro aplikaci léčebných interferenčních proudů, GALVANOSTIM k provádění stimulační 
elektroterapie, INTERDYN ID 79 k provádění stimulační elektroterapie, 
SYNODYNÁTOR 634 k provádění analytické terapie, VACOTRON 436 pro kontinuální 
nebo pulzující masáž, TUR RS 21 a RS 12 k provádění elektroterapie, TUR US 6 k 
provádění ultrazvukové terapie apod.,  
*  elektrické dotykem přímým nebo nepřímým,  
*  používání poškozených a porouchaných elektrických zařízení,  
*  poškozené přívodní šňůry,  
*  neopatrná manipulace,  

*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  čistit dezinfekčním prostředkem,  
*  nečistit za chodu, nečistit alkoholem, čpavkem ředidly, 
abrazními materiály apod. agresivními a korodujícími látkami, 
které by mohly poškodit zařízení,  
*  poškozený přístroj nepoužívat,  
*  neodstraňovat kryty,  
*  ukládat na rovné a pevné podložky, aby bylo zajištěno chlazení 
přístroje,  
*  nezakrývat větrací otvory,  
*  neohýbat a nenamáhat tahem přívodní elektrické kabely,  
*  nesnímat elektrody z pacienta za chodu 
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*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  neprovádění údržby,  
*  sundání ochranných krytů 

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - zdravotnické prostředky - CURAPULS 419 k provádění krátkovlnné terapie 
(diatermie)  
*  elektrické dotykem přímým nebo nepřímým  
*  používání poškozených a porouchaných elektrických zařízení,  
*  poškozené přívodní šňůry,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  neprovádění údržby,  
*  odstranění ochranných krytů 

*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  nepoužívat v mokrých a výbušných prostorách,  
*  nečistit za chodu na mokro, nečistit alkoholem, čpavkem 
ředidly, abrazními materiály apod. agresivními a korodujícími 
látkami, které by mohly poškodit zařízení, *poškozený přístroj 
nepoužívat,  
*  nesundávat kryty,  
*  aby bylo zajištěno chlazení přístroje, nezakrývat větrací otvory,  
*  neohýbat a nenamáhat tahem přívodní elektrické kabely,  
*  v místnosti nepoužívat kovový nábytek, lehátka apod. 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - zdravotnické prostředky - DIADYNAMIC DD 6 k provádění elektroterapie 
nízkofrekvenčními proudy, DYNATRON 438 pro aplikaci léčebných stimulačních 
proudů, VASOTRAIN 447, léčba v mini hyperbalické komoře apod.,  
*  elektrické dotykem přímým nebo nepřímým  
*  používání poškozených a porouchaných elektrických zařízení,  
*  poškozené přívodní šňůry,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  neprovádění údržby,  
*  sundání ochranných krytů 

*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  nečistit za chodu na mokro, nečistit alkoholem, čpavkem 
ředidly, abrazními materiály apod. agresivními a korodujícími 
látkami, které by mohly poškodit zařízení,  
*  poškozený přístroj nepoužívat,  
*  nesundávat kryty,  
*  ukládat na rovné a pevné podložky, aby bylo zajištěno chlazení 
přístroje, *nezakrývat větrací otvory,  
*  neohýbat a nenamáhat tahem přívodní elektrické kabely,  
*nedotýkat se kovových částí přístroje za chodu 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - např. LASER BTL 10 k provádění laserové terapie,  
*  elektrické dotykem přímým nebo nepřímým,  
*  používání poškozených a porouchaných elektrických zařízení,  
*  poškozené přívodní šňůry,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  neprovádění údržby 

*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  nečistit alkoholem, čpavkem ředidly, abrazními materiály apod. 
agresivními a *korodujícími látkami, které by mohly poškodit 
zařízení,  
*  poškozený přístroj nepoužívat,  
*  nesundávat kryty,  
*  ukládat na rovné a pevné podložky, aby bylo zajištěno chlazení 
přístroje, *nezakrývat větrací otvory,  
*  neohýbat a nenamáhat tahem přívodní elektrické kabely 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - parafínová lázeň TEP 8,  
*  elektrické dotykem přímým nebo nepřímým  
*  používání poškozených a porouchaných elektrických zařízení,  
*  poškozené přívodní šňůry,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  neprovádění údržby 

*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  poškozený přístroj nepoužívat,  
*  neohýbat a nenamáhat tahem přívodní elektrické kabely  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - vířivé koupele pro horní a dolní končetiny,  
*  elektrické dotykem přímým nebo nepřímým,  
*  používání poškozených elektrických zařízení,  
*  poškozené přívodní šňůry,  
*  neopatrná manipulace,  
*  riziko přímého styku elektrického zařízení s vodou,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  neprovádění údržby,  
*  nehoda při spouštění agregátu na tryskání do vody 

*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  poškozené zařízení nepoužívat,  
*  zvýšená pozornost u obsluhy starších typů van, které jsou 
kovové,  
*  neohýbat a nenamáhat tahem přívodní elektrické kabely 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - hluk způsobený chodem zdravotnické techniky  
*  zdravotnická technika na vodoléčbě - vířivé vany  
*  soustavný obtěžující a monotónní chod zdravotnické techniky  

*  pokud je to možné, opustit pracoviště po aplikaci a spuštění 
přístrojů,  
*  přestávky v práci,  
*  střídání pracovišť,  
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*  nepoužívat příliš stará a hlučná zařízení  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - vibrace - onemocnění nemocí z povolání při léčbě ultrazvukem  
*  léčba ultrazvukem  
*  jednostranná zátěž horních končetin aplikaci ultrazvukové hlavice (držení hlavice v 
ruce)  
 

*  střídání zaměstnanců,  
*  bezpečnostní přestávky,  
*  rehabilitační procvičování,  
*  rekondiční pobyty  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - záření  
*  nízko a vysokofrekvenční záření,  
*  mikrovlnné záření při práci s rehabilitačními zařízeními - ultrazvuk, magnetoterapie, 
diatermie  
*  přítomnost zaměstnanců v prostředí zvýšeného záření a šumu zařízení,  
*  vadné zařízení,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  nehoda 

*  školení zaměstnanců podle návodů,  
*  dodržování bezpečných postupů a návodů při obsluze,  
*  zákaz používání poškozených a vadných zařízení,  
*  pravidelná údržba a kontroly odbornou firmou,  
*  po aplikaci (zapnutí přístroje) opustit pracoviště,  
*  nepohybovat se v přítomnosti zapnutého přístroje,  
*  při manipulaci s pacientem vypnout zařízení,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných žen a matek do devátého měsíce 
po porodu a žen kojících,  
*  přístroje provozovat jen v k tomu určených místnostech,  
*  OOPP - dle návodu od výrobce, např. brýle, zástěry 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - polarizované světlo světlo biolampy,  
*  nutná přítomnost zaměstnance při aplikaci pacientovi,  
*  nedodržení návodu od výrobce při obsluze,  
*  osvícení očí  
 
 
 
 
 

*  zabránit přímému osvícení očí zaměstnance,  
*  školení zaměstnanců podle návodů,  
*  dodržování bezpečných postupů a návodů od výrobce při 
obsluze,  
*  zákaz používání poškozených a vadných zařízení,  
*  pravidelná údržba a kontroly odbornou firmou,  
*  po aplikaci opustit pracoviště 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitačního 
oddělení 

riziko - pořezání, seknutí při léčbě prací  
*  drobné pracovní nářadí a pomůcky (šroubovák, pilníky, kleště, lupénková pilka, 
čalounická sešívačka, hřebíky, ruční nářadí, nůžky) při provádění ergoterapie,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedbalé uložení na pracovní ploše,  
*  poškozené pomůcky,  
*  nedodržení pracovních postupů 

*  kontroly před použitím,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodného nářadí,  
*  zákaz používání poškozeného nářadí, hladké násady bez třísek 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - poleptání, potřísnění dezinfekčními prostředky a jinými chemickými látkami,  
*  chemické látky a přípravky :  
- kontejnery s instrumentariem v dezinfekčních roztocích z operačních sálů,  
- jiné chemické látky a přípravky používané na očistu a desinfekci povrchů před sterilizací 
a manipulace s nimi,  
*  vysoká spotřeba dezinfekčních prostředků,  
*  ředění dezinfekčního koncentrátu,  
*  dolévání dezinfekčního koncentrátu do myček  
*  nepozornost, poškozený obal, nehoda,  
*  neopatrnost nebo spěch při vylévání dezinfekčních roztoků z kontejnerů, ve kterých jsou 
uloženy a odeslány z pracovišť kontaminované nástroje do nerezových dřezů 

*  dodržování pracovních postupů, se kterými byli zaměstnanci 
seznámeni,  
*  školení zaměstnanců o nakládání a manipulaci s chemický 
látkami a přípravky,  
*  uzavírat nádoby s chemikáliemi,  
*  nepřelévat chemikálie do neoznačených nádob,  
*  používání méně agresivních přípravků,  
*  při vylévání dezinfekčních prostředků z kontejnerů - zvýšená 
opatrnost, spolupráce dvou osob  
*  používání OOPP  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - pořezání o ostré hrany a nástroje,  
*  hrany nerezových košů, stojanů, kazet s nerezovými víčky,  
*  ostré zdravotnické prostředky,  
*  operační nástroje (čepelky, jehly, skalpely aj.),  
*  možnost poranění při přebírání infikovaného materiálu z odborných oddělení a 
operačních sálů,  
*  při ručním mytí a čištění operačních nástrojů jemnými kartáčky a štětečky - příprava ke 
sterilizaci,  
*  příprava obvazového materiálu ke sterilizaci,  
*  ostré hrany sterilizačního papíru LUKASTERIK,  
*  spěch při nárazovém náporu práce - přebírání kontaminovaných nástrojů,  

*  organizace práce - uložení a skladování,  
*  kontrola a vyřazení poškozených,  
*  zvýšená opatrnost,  
*  spolupráce centrální sterilizace a odborných oddělení pracovišť,  
*  prostřednictvím nadřízených zaměstnanců trvat na bezpečném 
transportu instrumentaria a jiných pomůcek ke sterilizaci 
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*  spěch při mechanické očistě a dezinfekci,  
*  poškozené skleněné kazety s nástroji z oddělení (nedbalost zdravotníků z oddělení - 
nepoužití transportních obalů),  
*  nepozornost, nehoda  
*  balení obvazového materiálu ke sterilizaci,  
*  balení prádla před sterilizací do sterilizačních obalů 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - pořezání o nástroje při mytí a dezinfekci  
*  sklouznutí nástrojů při mytí a dezinfekci v roztocích za použití gumových rukavic 
(umývání a dezinfekce se provádí v gumových rukavicích, které jsou kluzké)  

*  při této manipulaci nelze zaměstnance dostatečně chránit před 
riziky.  
*  nutno používat ochranné rukavice pro práci s chemickými 
látkami,  
*  u takto chráněných rukou však vzniká potencionální nebezpečí 
poranění prstů nebo dlaně, neboť ostré nástroje v rukou se stávají 
kluzkými  

 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - bodnutí, propíchnutí o infikované zdravotnické prostředky, pinzety, infúzní sety a 
jehly,  
*  infikovaný materiál - zdravotnické prostředky v sáčcích vložených do transportních 
sáčků a košů (přepravek),  
*  kontaminované ostré instrumentarium,  
*  manipulace s instrumentariem z operačních sálů,  
*  nepozornost při přípravě operačních sít a balení nástrojů  
*  použité jehly, odkládané do nevhodných transportních nádob, nepozornost při odkládání, 
nedbalost  
*  nedbalost zdravotnického personálu, který nedodržuje povinnost vkládat zdravotnické 
prostředky do transportních sáčků a poté v sáčcích do košů (přepravek), vysoké riziko 
poranění,  
*  spěch v náhlém přísunu kontaminovaného materiálu,  
*  neopatrnost 

*  zvýšená opatrnost,  
*  spolupráce zdravotnického personálu,  
*  vyžadování dodržování zásad bezpečné práce a manipulace 
zdravotnickými zaměstnanci dodávajícími materiál k sterilizaci,  
*  upozorňování na nedostatky,  
*  OOPP - rukavice 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - bodnutí, píchnutí, škrábnutí o úlomky kostí,  
*  úlomky kostí - zůstatek v operačních nástrojích  

*  soustředění při práci,  
*  dostatečná zraková pohoda,  
*  používání pomůcek k čištění,  
*  používání OOPP 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - řezná rána o ostré instrumentarium,  
*  ostré instrumentarium,  
*  sesmeknutí,  
*  nepozornost při přípravě operačních sít a balení nástrojů  

*  zvýšená opatrnost,  
*  soustředění na práci  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - potřísnění biologickým materiálem  
*  přebírání infikovaného materiálu - zůstatky biologického materiálu v nástrojích a jiných 
předmětech, nedostatečně dekontaminované instrumentarium, hadičky, sklo apod. z 
operačních sálů, dialýzy, ARO a všech zdravotnických oddělení před sterilizací, 
zaměstnanec sterilizace není informován o chorobě pacienta,  
*  přehlédnutí, neopatrnost,  
*  nehoda,  
*  nepoužití OOPP 

*  vyžadování dodržování zásad bezpečné práce a manipulace od 
zdravotnických zaměstnanců dodávajících materiál k sterilizaci,  
*  upozorňování na nedostatky,  
*  praxe,  
*  používání OOPP  
*  viz. všeobecná část  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - přiskřípnutí,  
*  závěsné koše v pojízdných stojanech, zavážecí zařízení, testovací zařízení např. B-D 
TEST,  
*  spěch při náhlém přísunu z pracovišť,  
*  manipulace s vozíky a kontejnery na materiál  

*  opatrnost při manipulaci  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

*  riziko - popálení o horkovzdušný sterilzátor, autokláv, svářečku  
*  dotyk s horkou plochou,  
*  vyndávání košů s nástroji ze sterilizátorů a autoklávů,  
*  zatavování zdravotnických prostředků  

*  dodržování návodů k použití,  
*  opatrnost při manipulaci,  
*  použití OOPP  
*  viz. všeobecná část 
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sterilizace 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - poškození sluchu účinkem ultrazvuku a chodem starších typů sterilizátorů,  
*  účinky ultrazvuku, očista materiálu ultrazvukem,  
*  soustavný obtěžující hluk při chodu sterilizátorů 

*  umísťovat hlučná zařízení mimo pracoviště s trvalou obsluhou,  
*  nahradit zastaralá hlučná zařízení novými,  
*  po dobu čištění ultrazvukem nezdržovat se v blízkosti zapnutého 
zařízení a věnovat se jiné činnosti  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - střihnutí nůžkami  
*  nepozornost při stříhání obvazového zdravotnického materiálu (např. gázy) nůžkami  

*  neodvádění pozornosti od prováděné činnosti,  
*  soustředění na práci,  
*  dbát, aby hroty nůžek nezasahovaly do dlaně  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - únava zraku a neuropsychická zátěž (stres) při přípravě a kompletaci sít s 
operačními nástroji a jinými zdravotnickými prostředky pro jednotlivé operační sály,  
*  práce s psychicky zatěžujícími faktory :  
- zvýšené nároky na jemnou a přesnou práci,  
- vysoké nároky na znalost ( musí znát všechny obory operačních sálů),  
*  vysoká odpovědnost :  
- soustředěnost při přípravě a kompletaci sít s operačními nástroji a jinými zdravotnickými 
prostředky pro jednotlivé operační sály,  
- odpovědnost za správnou a úplnou skladbu nástrojů dle katalogů k jednotlivým 
operačním výkonům,  
*  vysoká náročnost na pozornost :  
- sledování nepatrných číselných kódů nástrojů,  
- správnost a úplnost skladby stvrzuje svým podpisem 

*  bezpečnostní přestávky 5 - 10 minut po každých dvou hodinách 
práce,  
*  změna prostředí v době přestávky,  
*  dostatečná intenzita světla též lampy) při práci,  
*  preventivní lékařské prohlídky  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - únava zraku  
*  celosměnová práce při umělém osvětlení (týká se většiny pracovišť),  
*  příprava obvazového materiálu,  
*  příprava operačního prádla,  
*  mytí a dezinfekce transportních kontejnerů 

*  bezpečnostní přestávky 5 - 10 minut po každých dvou hodinách 
práce,  
*  změna prostředí v době přestávky,  
*  dostatečná intenzita světla též lampy) při práci,  
*  preventivní lékařské prohlídky  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - poškození zdraví, potřísnění, nadechnutí par formaldehydu,  
*  chemická sterilizace - formaldehyd,  
*  porušení bezpečnostních postupů,  
*  dolévání formaldehydu do zásobníku ve spodní části sterilizátoru,  
*  neopatrné zacházení s nebezpečnou chemickou látkou,  
*  nevěnování dostatečné pozornosti prováděnému úkonu 

*  po zaplnění sterilizátoru musí obsluha sterilizátor zapnout a 
opustit prostor,  
*  znalost účinků působení formaldehydu,  
*  na pracovišti musí být trvale vyvěšeny příslušné dokumenty 
(bezpečnostní a datový list),  
*  viz. všeobecná část  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

*  riziko - etoxen,  
*  chemická sterilizace,  
*  porušení bezpečnostních předpisů,  
*  tlakové nádoby s etoxenem,  
*  porušení bezpečnostních předpisů 

*  zajištění pracoviště monitorovacími čidly,  
*  znalost zaměstnanců - školení,  
*  vyvěšení dokumentace na pracovišti.  
*  neustálé zapnutí havarijního odsávání,  
*  znalost, dodržování bezpečnostních předpisů,  
*  dodržování předpisů pro manipulaci s lahvemi,  
*  pracovat mohou pouze osoby znalé a proškolené,  
*  při výměně a jiné manipulaci vyžadovat zajištění mužské 
pracovní síly  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - vznik alergií na dezinfekční prostředky, které jsou používány ve vysokých 
koncentracích a velkých množstvích,  
*  citlivost na některé druhy dezinfekčních prostředků,  
*  vdechování (např. Dezur obsahující aldehydy),  
*  dezinfekční prostředky (chloramin)  

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - poškození zraku  
*  zánět spojivek (Opthalmia fotoelectrica tzv. choroba svářečů), případně vážnější  
*  UVC záření  
*  provoz baktericidních (germicidních) zářičů,  

*  viz. všeobecná část   
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sterilizace *  neoprávněný pobyt v prostoru za chodu  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - fyzická námaha - bolesti pohybového aparátu  
*  zvýšená fyzická námaha, zatížení páteře horních končetin při manipulaci s kontejnery 
pro přípravu nástrojů, operačními síty a jinými zdravotnickými prostředky,  
*  manipulace se sterilizačními kontejnery s operačními nástroji (zejména do a ze 
sterilizátorů)  

*  dodržování bezpečnostních předpisů,  
*  dostatek zaměstnanců,  
*  bezpečnostní přestávky,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - dýchací potíže, alergie  
*  vdechování prachu s textilií a zdravotnického materiálu,  
*  stříhání gázy, manipulace s prádlem  

*  tradiční operační prádlo z textilií nahrazovat dle možností 
prádlem operačním jednorázovým,  
*  při stříhání gázy používat OOPP  
*  viz. všeobecná část  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - pořezání, useknutí při práci s knihařskými nůžkami a řezačkou  
*  poranění rukou při řezání gázy knihařskými nůžkami,  
*  poranění rukou při řezání a stříhání papírové vaty a jiného zdravotnického materiálu  
 

*  stroj musí odpovídat požadavkům bezpečnosti práce na 
technická zařízení,  
*  opatrná manipulace s řezačkou, nevkládat prsty do ohroženého 
prostoru,  
*  na stroji musí být prováděny pravidelné kontroly a revize dle 
nařízení výrobce,  
*  jsou-li dodrženy bezpečnostní podmínky, ochranný systém 
knihařských nůžek (obouruční ovládání) vylučuje možnost vzniku 
úrazu  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - zraková únava  
*  zobrazovací jednotky  
*  práce u počítače, zpracovávaní dat a informací  

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení centrální 
sterilizace 

zaměstnanec 
oddělení centrální 
sterilizace 

riziko - elektrické při používání zdravotnické techniky a ostatních elektrických zařízení - 
autoklávy, horkovzdušné sterilizátory, parní sterilizátory, formaldehydové sterilizátory, 
etoxenové sterilizátory, svářečky kontinuální, svářečky impulsní, vzduchová pistole, 
ultrazvukové myčky, myčky, pračky  
*  vzhledem k velkému množství zdravotnické techniky používané existuje riziko úrazu 
elektrickým proudem 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - poleptání, potřísnění,  
*  dezinfekční roztoky, jiné chemické látky a přípravky používané na očistu a desinfekci 
povrchů,  
*  nepozornost, nehoda, nedodržení bezpečnostních předpisů,  
*  vada obalu (poškozený obal) 

*  dodržování pracovních postupů,  
*  uzavírat nádoby,  
*  nepřelévat do neoznačených nádob,  
*  používání méně agresivních přípravků,  
*  skladování na určeném místě,  
*  používání OOPP,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - pořezání o sklenění pomůcky,  
*  zkumavky, ampule, laboratorní nádobí ze skla (používané již v omezeném množství), 
prasknutí při mytí,  
*  mechanické očista laboratorního skla a nástrojů před mytím a dezinfekcí v myčce,  
*  nerezové stojánky na zkumavky,  
*  nerezové koše na nástroje,  
*  hrana třepačky,  
*  neopatrnost při mytí a utírání zejména spodní hrany nerezového stojánku,  
*  pipeta prasklá při nasazování balónku 

*  organizace práce při ukládání a skladování lékovek a jiných 
přípravků,  
*  kontrola a vyřazování poškozených ,  
*  kontrola nerezových předmětů,  
*  při odstraňování střepů používat vhodné úklidové pomůcky,  
*  zvýšená opatrnost,  
*  zručnost  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí o ostré nástroje,  
*  ostrá špička pipety, botce, segmentové jehličky, injekční jehla při provádění odběru, 
jehly na séra a chemikálie v automatech na vyšetření krve, pipetovací jehla v analyzátoru 
apod.,  
*  spěch,  
*  neopatrnost nebo nepozornost při manipulaci,  
*  nevhodné uložení 

*  zvýšená opatrnost při práci s ostrými nástroji či pomůckami,  
*  ukládání na určeném místě,  
*  viz. všeobecná část  
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Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - potřísnění biologickým materiálem,  
*  přebírání biologického materiálu na vyšetření,  
*  zavěšování nebo výměna vaků (setů ) - při neopatrné manipulaci s vakem může dojít k 
jeho prasknutí ve švu,  
*  nákaza biologickým materiálem při zpracovávaní vzorků z hemodialyzačních pracovišť 
a od dárců orgánů 

*  s každým biologickým materiálem lidského původu, zejména 
však s lidskou krví je potřeba zacházet takovým způsobem, jako 
by byla infikována HIV, dále viz. všeobecná část  
*  při zavěšování nebo výměně vaků (setů) je nutno si počínat 
velmi opatrně, jelikož je zaměstnancům známo, že může dojít k 
jejich poškození,  
*  viz. všeobecná část  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - nebezpečí vzniku nákazy VH, HIV  
*  zpracovávaní biologického materiálu,  
*  nehoda, neopatrnost při manipulaci s nástroji nebo jehlami kontaminovanými krví,  
*  podceňování skutečnosti, že při významné expozici krvi a některým dalším tělesným 
tekutinám a tkáním může dojít k přenosu HIV 

*  dodržování provozního řádu,  
*  expozice neporušené kůže HIV infikované krví nepřináší žádné 
riziko přenosu HIV,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - ohrožení infekcí případně nemocí z povolání,  
*  manipulace s infikovaným a znečištěným prádlem,  
*  porušení hygienických předpisů,  
*  nepoužívání OOPP  
 

*  viz. všeobecná část    

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - zachycení, vtažení  
*  nechráněný rotor pumpy přístroje FREZENIUS COM.TEC apod. přístrojů,  
*  manipulace vykonávané v blízkosti rotoru při odběru,  
*  přiblížení k nechráněnému rotoru pumpy při zavěšování vaků aj. do stojanu 

*  konstrukce přístroje nedovoluje zakrytí rotoru, proto při činnosti 
v blízkosti rotoru pumpy se chovat obezřetně,  
*  seznámeni zaměstnanců s návodem k provozu přístroje, jehož 
součástí je zákaz manipulace za chodu přístroje v blízkosti rotoru,  
*  seznámení s rizikem zachycení dlouhého rukávu oděvu nebo 
dlouhých vlasů,  
*  šperky a ozdoby jsou zakázány hygienickými předpisy  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - naražení, uhození o TERMOSTAT,  
*  poranění o hranu nebo špici skleněných dvířek při manipulaci,  
*  nepozornost, nesoustředěnost, spěch  

*  opatrnost při otevírání,  
*  neodvádět pozornost při prováděné činnosti  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - přimáčknutí, přiskřípnutí, zhmoždění o zařízení  
*  přístroje a lehátka,  
*  přepravní skříně na zdravotnický materiál a prádlo,  
*  nerezové zásuvky stolů, kartotéka,  
*  náraz do zařízení, dveří ve spěchu nebo nepozornosti 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - tepelná zátěž, střídání teplot,  
*  pobyt a manipulace v prostředí vyžadující zvláštní tepelné podmínky (šokové mražení 
plazmy do karantény, komorové lednice pro denní spotřebu, mrazící boxy  
*  činnost v prostorech s nízkými teplotami,  
*  sálání chladu z mrazících boxů při třídění a ukládání vaků s plazmou do kazet,  
*  ukládání vaků (setů) do kazet mraznice,  
*  vyhledávání vaků s plazmou v mrazicích boxech,  
*  manipulace s zmraženými výrobky, lepení štítků,  
*  přecházení do prostor s optimální teplotou 

*  při vstupu a práci v prostorách s nízkými teplotami používat 
OOPP proti chladu (např. plášť),  
*  při delším pobytu odpovídající OOPP,  
*  střídání zaměstnanců,  
*  střídání činností,  
*  bezpečnostní přestávky,  
*  trojí zabezpečení proti uzavření,  
*  do mrazících boxů vstupovat za přítomnost druhé osoby  

 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - tepelná zátěž, zátěž chladem v mrazících boxech a chladících boxech,  
*  práce v prostředí vyžadující zvláštní tepelné podmínky,  
*  tepelná zátěž vyplývající z technologických zdrojů (hluboko mrazící komora) 

*  vystavení nechráněné kůže vzduchu, jehož teplota je nižší než -
20 °C nesmí překročit 20 minut,  
*  ochranné pracovní prostředky, vhodný typ ochranných rukavic,  
*  bezpečnostní přestávky 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - promrzání prstů popálení o zmrzlé vaky,  
*  nízká teplota vaků z mrazících boxů a lednic (cca - 30 stupňů C )  
*  ukládání do karantény,  
*  promrzávání prstů při vyhledávání vaků a manipulaci s nimi,  
*  činnost vyžadující citlivost prstů 

*  zajištění vhodných ochranných rukavic (termorukavice), které 
by účinně chránily ruce a zároveň nebránily v citlivosti prstů  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - psychická zátěž (stress),  
*  práce s psychicky zatěžujícími faktory,  
*  vysoce náročná a zodpovědná práce,  

*  viz. všeobecná část   
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transfúzní oddělní *  vysoké nároky na znalost, přesnost, soustředění,  
*  stereotyp,  
*  práce s náročnými přístroji zdravotnické techniky 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - únava slabost,  
*  nedostatečná výměna vzduchu klimatizací na sterilních pracovištích,  
*  odběry krve, výroba tranfuzních přípravků v bakteriologické laboratoři (z hygienických 
důvodů zákaz přirozeného větrání)  

*  proudění vzduch na pracovišti musí být řešeno tak, aby bylo 
zabezpečeno dobré provětrání pracovišť,  
*  větrací zařízení musí být udržována v dobrém technickém stavu 
a pravidelně kontrolována  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - pád, uklouznutí, zhmoždění, naražení osob  
*  mokrá podlaha, vylití tekutiny,  
*  polití krevními deriváty při nehodě  
*  kolečková židle v pracovnách, laboratořích atd.,  
*  nepozornost při dosedu na židli,  
*  ujetí židle,  
*  nábytek , zařízení místnosti, zdravotnické prostředky,  
*  spěch při zvýšeném pracovním vypětí a nedostatku personálu,  
*  spěch při zkolabování osob 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - záření z germicidních zářičů,  
*  zánět spojivek - Opthalmia fotoelectrica tzv. choroba svářečů, případně vážnější 
poškození zraku,  
*  UVC záření,  
*  provoz baktericidních (germicidních) zářičů 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - poranění oka  
*  práce s mikroskopem,  
*  při rychlém nebo prudkém pohybu - sehnutí nad přístrojem ,  
*  při nesprávném odhadu úhlu,  
*  opomenutí sejmutí dioptrických brýlí - náraz do obličejové části - nosu, očního důlku, 
oka  

*  soustředění na práci,  
*  neodvádění pozornosti od činnosti,  
*  viz. všeobecná část  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - zraková únava  
*  zobrazovací jednotky,  
*  práce u počítače,  
*  zpracovávaní dat a informací  

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - pád kyvety na dolní končetiny na pracoviště centrifugace  
*  manipulace s kyvetou,  
*  vkládání do centrifugy,  
*  nehoda, nepozornost 

*  soustředění při práci,  
*  zvýšená opatrnost,  
*  vhodné uchopení,  
*  praxe, zručnost, návyk  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - fyzický útok  
*  agresivní jednání pacienta  
*  nepředvídatelná agresivita dárce,  
*  nespokojenost s poskytovanými službami po odběru,  
*  nevraživost spojená s čekáním,  
*  poskytování pomoci hemofilním pacientům na nočních směnách 

*  viz.všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - elektrické při používání elektrické a elektrické zdravotnická techniky na oddělení - 
mikroskopy, centrifugy, lambáda turbo-třepačka, hematologický mikropočítač, 
odstředivka, termobox, třepačka, ultrazvuk, sterilizátor, vodní lázeň, mikroodstředivka, 
mixér - třepačka apod.,  
*  zdravotnické prostředky,  
*  spotřebiče 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - tlak, přitlačení, naražení, úder, přiražení oka, nosu aj. částí hlavy při práci s 
mikroskopem,  
*  spěch, rychlý nebo prudký pohyb,  
*  nesprávný odhad úhlu,  
*  opomenutí sejmutí dioptrických brýlí 

*  soustředěnost při práci  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - naražení, úder, rozdrcení, přitlačení, přiražení transportním zařízení pro převoz 
zemřelých,  

*  opatrnost při manipulaci,  
*  udržování pořádku na pracovišti a volných komunikací,  
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léčebné složky / 
patologie 

*  spěch, nepozornost,  
*  nevhodné uspořádání pracoviště,  
*  malé manipulační prostory  
*  poškozený nebo vadný vozík, kolečko vozíku 

*  stanovení harmonogramu kontrol všech transportních zařízení 
včetně zápisu o provedené kontrole,  
*  zákaz používání vadných vozíků,  
*  opatrná manipulace 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - pořezání, useknutí, bodnutí, propíchnutí, tření, odření, poškrábání  
*  manipulace v histologické laboratoři a na pitevně,  
*  poranění částí těla při manipulaci se skalpely, preparačními jehlami, mikrotomovými 
noži, žiletkovými noži, pilkou, elektrickou pilou, sekáčky, pipetami, preparačními sklíčky, 
skleněným laboratorním nádobím apod.  
*  umývání skla v umývárně,  
*  neopatrná manipulace,  
*  poškozené předměty a zařízení 

*  organizace práce,  
*  bezpečné ukládání, bezpečné pracovní postupy,  
*  praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředěnost při práci,  
*  používání vhodných pracovních pomůcek,  
*  zákaz používání poškozených prostředků,  
*  OOPP - rukavice 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - pořezání, useknutí  
*  poranění o laboratorní sklo, preparační sklíčka a jiné laboratorní nádobí v umývárně,  
*  neopatrná manipulace při umývání,  
*  poškozené laboratorní nádobí,  
*  nedodržení pracovních postupů (např. odstraňování střepů z mycích nádrží rukama ) 

*  pozornost a soustředěnost při práci,  
*  včasné vyřazení poškozeného a prasklého nádobí,  
*  praskne-li při umývání v dřezu, vypustit vodu, vybrat vhodnými 
pomůckami střepy,  
*  používání OOPP - rukavice 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - pořezání, useknutí na pitevně,  
*  ostré hrany přerušených kostí,  
*  nehoda, spěch, stres,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení pracovních postupů 

*  používat bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost při práci,  
*  OOPP - rukavice, zástěry, případně obličejový štít 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým  
*  při používání elektrických zdravotnických prostředků - topná hnízda, mikroskopy, pily, 
mikrotomové nože apod.  
*  zásah do elektrického zařízení neproškolenou osobou  
*  používání poškozených elektrických zařízení,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu 

*  kontroly a revize odbornou firmou,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  vypínat po použití,  
*  proškolení zaměstnanců  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - horký povrch, horká média a materiály  
*  popálení plamenem kahanu,  
*  porucha kahanu,  
*  nedodržení pracovního postupu  
*  neprovádění kontrol a revizí plynových zařízení 

*  bezpečný pracovní postup,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  kontrola kahanu před použitím,  
*  zákaz používání vadného kahanu,  
*  revize plynových zařízení,  
*  kontroly úniku plynu 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - horký povrch, horká média a materiály popálení,  
*  popálení, potřísnění a opaření horkým parafínem max. 60 stupňů C),  
*  manipulace s horkým parafínem,  
*  neopatrnost 

*  opatrná manipulace,  
*  dodržení předepsané teploty podle provozního řádu,  
*  OOPP - rukavice 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

horký povrch, horká média a materiály - popálení o destilační přístroj  
*  neopatrnost,  
*  dotyk s horkým přístrojem,  
*  nevhodné umístění  

*  dodržování návodu od výrobce,  
*  opatrnost,  
*  umísťovat na vhodném a viditelném místě 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - studené pracovní prostředí v lednici pro zemřelé pacienty  
*  delší pobyt v chladném prostředí při manipulaci (5 stupňů C)  

*  tři druhy zabezpečení proti uzavření v prostoru lednic,  
*  zákaz nevhodného žertování,  
*  OOPP - vesty nebo kabáty, vhodné rukavice  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - popálení a opaření o topná hnízda k napínání preparátů  
*  neopatrnost a nehoda,  
*  dotyk ruky se síťkou,  
*  horká voda  

*  opatrnost při manipulaci,  
*  neodvádění pozornosti od činnosti,  
*  OOPP - rukavice  

  

Společné 
vyšetřovací a 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - omrzliny způsobené zmrazovacím mikrotomem s oxidem uhličitým  
*  neopatrnost,  

*  bezpečný pracovní postup podle návodu od výrobce,  
*  kontrola těsnosti,  
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léčebné složky / 
patologie 

*  netěsnost spojů,  
*  nedodržení pracovního postupu,  
*  nepoužití OOPP  

*  znalost poskytnutí první pomoci při nehodě,  
*  OOPP - rukavice, brýle  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - kontakt, vdechnutí, vystříknutí, poleptání, potřísnění,  
*  činnosti s chemickými látkami v histologické laboratoři,  
*  poškození zdraví, pokožky, potřísnění kůže, očí, vznik alergie, kožního onemocnění 
apod. z důvodu manipulace s chemickými látkami používanými v histologické laboratoři - 
formalín, xylén, alkoholy, metanol, kyseliny,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost, nehoda,  
*  vada obalu,  
*  nepoužití předepsaných OOPP 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - biologické a mikrobiologické - bioptický materiál  
*  kontakt, vdechnutí,  
*  ohrožení nemocí z povolání při manipulaci s bioptickým materiálem (jaterní tkáně, 
žaludky, žlučníky, prsty, prsní tkáně, sputum, hrudní punktát, laváž apod. operační 
materiál) vše i od vysoce infekčních pacientů,  
*  nehoda, neopatrnost  
*  odebírání vzorků z tkání,  
*  manipulace a práce s fixovaným materiálem a výzkum v laboratořích,  
*  manipulace se zbytky bioptického materiálu po odebrání vzorků,  
*  riziko je velmi vysoké ve srovnání s ostatními zdravotnickými odděleními  
 

*  dodržování hygienického řádu schváleného orgánem hygienické 
služby,  
*  dodržování zásad prevence poranění : nedotýkat se očí, nosu, 
sliznic či kůže rukama v lékařských rukavicích při práci s 
biologickým materiálem,  
*  po práci si důkladně umýt ruce v rukavicích nebo ponořit do 
dezinfekčního roztoku, pak rukavice odložit a ruce umývat,  
*  uzavření odpadů s tkáněmi do barevně odlišených pytlů,  
*  uložit odpady na určené místo nepřístupné nepovolaným 
osobám a zajistit denní odvoz do spalovny,  
*  používat OOPP - rukavice, rouška, zástěra, ochrana očí 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - biologické a mikrobiologické - infikované patologické nástroje  
*  kontakt, vdechnutí, ohrožení nemocí z povolání od infikovaných nástrojů (skalpely, 
nože, pilky, sekáčky apod.)  
*  příprava a manipulace s biologickým materiálem,  
*  příprava nástrojů k přepravě a ke sterilizaci,  
*  riziko je velmi vysoké ve srovnání s ostatními zdravotnickými odděleními 

*  pozornost při práci,  
*  znalost poskytnutí první pomoci a následků při poranění,  
*  používání bezpečných transportních obalů na nástroje 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - biologické a mikrobiologické, zemřelý pacient  
*  ohrožení nemocí z povolání (virové hepatitidy, TBC, HIV) od zemřelého  
*  přípravné práce k pitvě a exenterace a pitva,  
*  nehoda, nepozornost,  
*  manipulace a převoz zemřelých 

*  důsledné dodržování hygienického řádu,  
*  dodržování bezpečných pracovních postupů a hygienických 
zásad,  
*  zákaz jídla, pití a kouření na pitevně,  
*  proškolení zaměstnanců o manipulaci se zemřelým a 
povinnostech,  
*  proškolení zaměstnanců o manipulaci a povinnostech při 
převozu,  
*  používání vyhrazených tras pro převoz,  
*  používání OOPP - jednorázové rukavice, vyztužená zástěra, 
jednorázová zástěry, jednorázová čepice a rouška, ochranné brýle 
nebo ochranný štít 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - chemické karcinogeny - xylen, formaldehyd  
*  manipulace, rozplňování karcinogenních látek v laboratořích,  
*  spěch, neopatrnost,  
*  nedodržení pracovního postupu,  
*  nehoda,  
*  nepoužití OOPP 

*  dodržování bezpečných pracovních postupů,  
*  manipulaci a rozplňování provádět pouze v digestořích,  
*  stěny místností, kde se manipuluje s karcinogeny musí být 
omyvatelné nejméně do výšky 180 cm,  
*  vyznačit zákaz jídla a pití,  
*  karcinogeny skladovat bezpečně a ukládat je v uzavřených a 
označených obalech,  
*  k dispozici bezpečnostní listy,  
*  školení zaměstnanců,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných a mladistvých,  
*  odděleně ukládat občanské a pracovní oděvy,  
*  OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška, zástěra 

  

Společné zaměstnanci riziko - jedy  *  dodržování bezpečných pracovních postupů,    
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vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

oddělení patologie *  otravy při manipulace a používání toxických látek v histologických laboratořích - 
metanol, akrylamid, kyanid draselný, chlorid rtuťnatý, kyselina pikrová, Sudan I, oxid 
chromový, octan olovnatý, akrylamid apod.,  
*  spěch, neopatrnost a nedodržení pracovního postupu,  
*  nehoda,  
*  nepoužití OOPP 

*  vyznačit zákaz kouření, jídla a pití,  
*  skladovat v uzamykatelné skříni,  
*  jmenovat zodpovědnou osobu za hospodaření,  
*  ukládat v uzavřených a označených obalech,  
*  k dispozici bezpečnostní listy,  
*  školení zaměstnanců,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných a mladistvých,  
*  odděleně ukládat občanské a pracovní oděvy,  
*  používání OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška, zástěra 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - výbuch a hoření - v histologické laboratoři  
*  v laboratoři při používání hořlavých chemických látek - parafín, aceton, xylen, benzín, 
alkohol apod.  
*  nedodržení bezpečnostních požadavků na vybavení laboratoře,  
*  neopatrná manipulace v blízkosti zdroje zapálení,  
*  nevhodné skladování,  
*  rozlití 

*  vybavení laboratoří:  
*  prostředky pro poskytnutí první pomoci,  
*  hasebními prostředky,  
*  přívodem vody,  
*  tam kde není nouzové osvětlení, vhodnou přenosnou svítilnou,  
*  asanačními a neutralizačními prostředky,  
*  označení bezpečnostními tabulkami,  
*  láhve s kapalinami ukládat bezpečně a odděleně od oxidačních 
činidel,  
*  ukládat do vyčleněných kovových skříní nebo regálů,  
*  označit bezpečnostní tabulkou místo uložení,  
*  nepřelévat do neoznačených obalů,  
*  zajistit těsnost obalů,  
*  nenechávat a nepřemísťovat obaly otevřené,  
*  všechny obaly musí být označeny třídou hořlavosti,  
*  mít k dispozici bezpečnostní listy látek,  
*  nekouřit v laboratoři,  
*  při rozlití odstranit zdroje zapálení a ihned odstranit,  
*  OOPP - rukavice 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - zemní plyn, kahany  
*  zanechání hořícího kahanu bez dozoru,  
*  neopatrnost,  
*  neuzavření hlavního uzávěru na pracovišti při odchodu z práce,  
*  únik plynu z rozvodů a porucha 

*  bezpečná manipulace,  
*  odstranění hořlavých látek z blízkosti kahanu,  
*  zákaz manipulace nepovolaných osob,  
*  označení rozvodů plynu a uzávěrů plynu,  
*  při odchodu z pracoviště uzavření uzávěru plynu,  
*  znalost umístění hlavního uzávěru plynu všemi zaměstnanci  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - výbuch a hoření  
*  tlaková nádoba k dopravě plynů pro zdravotnické účely (kyslík, rajský plyn, kysličník 
uhličitý, argon),  
*  při manipulaci s nádobami pro lékařské účely nedodržení pracovních postupů a 
provozního řádu,  
*  nevhodné umístění na pracovišti, v blízkosti zdroje zapálení 

viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - namáhavá práce na pitevně  
*  nepřiměřenost k anatomii rukou (bolest, křeče rukou, bolest zad) při pitvě,  
*  manipulace s tělem - fyzická námaha při zvedání, přenášení,  
*  uchopení a držení při pitevních výkonech,  
*  manipulace s elektrickou pilou,  
*  manipulace s transportními vozíky,  
*  fyzická námaha při zvedání, přenášení ukládání těl zemřelých,  
*  jednostranné zátěže při práci s ohnutými zády nad pitevním stolem,  
*  chybný způsob manipulace 

*  dodržování přestávek v práci,  
*  střídání se zaměstnanců,  
*  rehabilitační cvičení,  
*  školení zaměstnanců o správné manipulaci s těly,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné manipulaci 
a zamezení poškození páteře,  
*  pokud je to možné přivolat ke zvedání a manipulaci dalšího 
zaměstnance,  
*  zařazení přestávek a procvičování páteře  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - nedodržení ergonomických zásad - práce s mikroskopem  
*  práce s mikroskopem,  
*  nezdravá poloha těla (bolesti krční páteře a zad),  

*  školení zaměstnanců o správném způsobu sezení,  
*  sedáky s opěrkami rukou,  
*  vhodná výška pracovních stolů,  
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patologie *  soustavné zatížení zraku, *  střídání se zaměstnanců,  
*  zařazení bezpečnostních přestávek a procvičování páteře 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

nedodržení ergonomických zásad - nepřiměřené zatížení zraku  
*  mikroskop  
*  jednostranné celodenní zatížení zraku při práci s mikroskopem  
práce ve stresujícím pracovním prostředí,  
*  vysoké soustředění,  
*  velké duševní i fyzické vypětí, 

*  střídání činností,  
*  bezpečnostní přestávky každých 5 - 10 minut po dvou hodinách 
práce  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - nedodržení ergonomických zásad - zatížení zraku při práci v histologické 
laboratoři  
*  práce v histologické laboratoři,  
*  zatížení zraku při práci s bezbarvými preparáty,  
*  kladení preparátů na vodní lázeň  

*  intenzivní osvětlení pracovního místa bodovým osvětlením,  
*  bezpečnostní přestávky každých 5 - 10 minut po dvou hodinách 
práce 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - studené médium - omrzliny, kryo přístroj s kysličníkem uhličitým  
*  zkapalněný dusík  
*  neopatrnost,  
*  netěsnost armatur a spojů,  
*  nedodržení pracovního postupu,  
*  nepoužití OOPP 

*  při přelévání dusíku do přístroje používat čerpací zařízení,  
*  při ručním přelévání dbát zvýšené opatrnosti a přelévat za 
přítomnosti dvou osob,  
*  nepoužívat poškozený přístroj,  
*  zkontrolovat stav nádob před uvedením do provozu,  
*  provádění pravidelných kontrol přístroje odbornou servisní 
firmou,  
*  používání OOPP  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - mikroskop  
*  tlak, přitlačení, naražení, úder, přiražení oka, nosu aj. částí hlavy, námaha očí, bolest 
krční páteře při práci s mikroskopem,  
*  spěch, rychlý nebo prudký pohyb, nesprávný odhad úhlu, opomenutí sejmutí 
dioptrických brýlí,  
*  nezdravá poloha těla a nadměrné přetížení a namožení svalů, šlach, krční páteře v 
důsledku jednostranné zátěže při práci,  
*  jednostranné dlouhodobé zatížení zraku při práci s mikroskopem  
 

*  vysoká soustředěnost a pozornost při práci, aby nedošlo k úderu 
nebo nárazu,  
*  vždy sundat dioptrické brýle,  
*  při soustavné práci musí být zajištěno střídání činností,  
*  při soustavné práci zařazení bezpečnostních přestávek,  
*  proškolení zaměstnanců o správném způsobu sezení, sedáky s 
opěrkami rukou, vhodná výška pracovních stolů,  
*  střídání zaměstnanců,  
*  procvičování páteře 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - pád osob na rovině,  
*  mokrá podlaha znečištěná vodou, laboratorními roztoky, biologickým materiálem,  
*  neopatrnost při manipulaci a vylití,  
*  příliš mokré vytírání,  
*  mytí laboratorního skla  

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - naražení o pevné překážky při pohybu osob,  
*  umístění velkého množství laboratorní techniky,  
*  laboratorní nábytek a zařízení, kartotéky, zásobníky na zdravotnický materiál,  
*  spěch, nepozornost,  
*  špatné uspořádání pracoviště, malé manipulační prostory, nevhodné umístění 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - střihnutí, pořezání, tření, odření,  
*  nůžky, pipeta, skalpely, nože a podobné zdravotnické prostředky, laboratorní sklo a 
nádobí, ampule, ostré předměty v pytlích s odpady,  
*  neopatrná manipulace,  
*  vadné pomůcky, prasklé laboratorní sklo apod.  

*  viz. všeobecná část    

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - centrifuga  
*  používání centrifug na pracovištích,  
*  pád centrifugy, nevhodné umístění na pracovišti,  
*  havárie a utržení rotoru,  
*  nepovolená manipulace při chodu - otevření krytů a navinutí volně vlajícího oděvu, 
šperku apod.,  
*  pořezání o zkumavku v odstředivce, čištění odstředivky a odstraňování střepů prasklé 
zkumavky,  

*  vhodné umístění na pracovišti podle návodu od výrobce,  
*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržovat návody od výrobce,  
*  umisťovat pouze v horizontální poloze,  
*  nezasahovat do zařízení v chodu,  
*  nosit pevně upnuté oděvy, nenosit náramky, řetízky apod.,  
*  OOPP při rozbití zkumavky - rukavice, pinzeta,  
*  používat jen stroje s ochrannými zařízeními (víko) a s funkčním 
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*  porušení pracovního postupu, nepozornost,  
*  vadné a zastaralé zařízení bez funkčního blokování za chodu,  
*  soustavný obtěžující a monotónní hluk způsobený chodem zdravotnické techniky 

blokováním za chodu,  
*  dodržování zákazu vyjímání ampulí apod. za chodu stroje,  
*  postupná výměna zastaralých zařízení, bezpečnostní označení u 
starých zařízení,  
*  pozor na odstřeďování látek s korosivním účinkem (solné 
roztoky, kyseliny, zásady) - pečlivá údržba a kontrola,  
*  pokud možno nepoužívat zastaralá a hlučná zařízení,  
*  zastaralá hlučná zařízení neprovozovat na pracovištích se stálou 
obsluhou, jinak zařadit přestávky v práci, střídání pracovišť 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - bodnutí, píchnutí,  
*  injekční jehly,  
*  jehly na séra a chemikálie v automatech na vyšetření krve,  
*  pipetovací jehla v analyzátoru,  
*  neopatrnost, špatný pracovní postup při odběru krve pacientům,  
*  neopatrnost, špatný pracovní postup porucha zdravotnické techniky,  
*  nezasahovat a nečistit komponenty analyzátoru či automatu za chodu 

*  věnovat jednotlivým úkonům zvýšenou pozornost a 
soustředěnost při manipulaci a čištění,  
*  omezit přenášení injekčních jehel,  
*  ukládání injekčních do pevnostěnných nádob a dále viz. 
všeobecná část,  
*  dodržovat návod výrobce analyzátorů, automatů apod.,  
*  věnovat jednotlivým úkonům zvýšenou pozornost a 
soustředěnost,  
*  před uvedením do provozu zavřít kryt,  
*  opravy provádět pouze odborně způsobilou firmou,  
*  zákaz používání vadné techniky,  
*  zákaz manipulace za chodu analyzátoru, automatu apod.  
*  při poranění jehlami je zaměstnanec ohrožen biologickým 
rizikem a nemocí z povolání viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým,  
*  při používání zdravotnické techniky,  
např. injektomat, mikroskopy, centrifugy, sterilizátory, analyzátory, fotometry, digestoř, 
topné hnízdo, komora imunoelektroforéza, vodní lázeň - ultrazvuk, elektrická míchačka, 
ultrazvuková myčka, třepačka laboratorní, lampa bakteriocidní, lednice a chladící boxy, 
myčky apod.  
*  používání poškozených elektrických zařízení,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  čištění zařízení vodou bez vypnutí přívodu el. proudu  

*  dodržování návodů od výrobce,  
*  kontroly odbornou firmou,  
*  pověření zaměstnanci mohou vykonávat pouze obsluhu a 
udržovací práce (čištění, mazání apod.) a to za vypnutého stavu,  
*  zákaz provádění neodborných oprav a používání poškozeného 
zařízení,  
*  viz všeobecná část  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - mrazící boxy  
*  mrazící boxy na uložení setů, komorové lednice a podobná zařízení,  
*  delší pobyt v chladném prostředí při manipulaci, třídění, ukládání a vyhledávání 
materiálů,  
*  činnost v prostorech s nízkými teplotami - prostředí vyžadující zvláštní tepelné 
podmínky,  
*  sálání chladu z mrazících boxů při třídění a ukládání biologického materiálu 

*  při vstupu a práci v prostorách s nízkými teplotami používat 
OOPP proti chladu (např. plášť, vesta, vhodné rukavice)),  
*  střídání zaměstnanců,  
*  střídání činností,  
*  bezpečnostní přestávky,  
*  trojí zabezpečení proti uzavření,  
*  do mrazících boxů vstupovat za přítomnost druhé osoby - 
vstupovat pouze za přítomnosti dvou osob, které zabezpečí 
uzavření dveří,  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - sterilizátory  
*  popálení,  
*  výbuchu, požáru,  
*  biologické riziko - potřísnění nebezpečnými chemickými látkami  

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - nedostatečné vybavení biochemické laboratoře,  
*  nedodržení bezpečnostních požadavků na vybavení laboratoře,  
*  výbuch a hoření, havárie,  
*  mechanické poranění,  
*  potřísnění nebezpečnou látkou apod.  

*  vybavení pracovišť prostředky pro poskytnutí první pomoci,  
*  vybavení hasebními prostředky,  
*  vybavení přívodem vody,  
*  tam kde není nouzové osvětlení, vybavení vhodnou přenosnou 
svítilnou,  
*  vybavení asanačními a neutralizačními prostředky podle 
charakteru práce s ovládaným výtokem vody s hadicí,  
*  vybavení příslušnými OOPP,  
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*  označení bezpečnostními tabulkami  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - ionizující záření,  
*  RIA laboratoř,  
*  zdravotnická diagnostická technika, která je zdrojem záření,  
*  diagnostika chorob 

*  viz. všeobecná část  
 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - ÚV záření při práci s fluorescenčním mikroskopem  
*  práce s fluorescenčním mikroskopem,  
*  ÚV záření, zánět spojivek při hrubém porušení bezpečnostních předpisů,  
*  porucha zařízení  
 

*  školení zaměstnanců podle návodů,  
*  zastínění místnosti,  
*  pravidelné kontroly odbornou firmou  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - analyzátory na rozbor krve s laserovým zářením,  
*  nedodržení pracovních postupů a návodů od výrobce,  
*  porucha zařízení, nehoda,  
*  odstranění krytu 

*  před zapnutím zavřít kryt,  
*  dodržování návodů k přístrojům v českém jazyce,  
*  pravidelné kontroly,  
*  opravy jen servisními techniky,  
*  zákaz používání poškozeného zařízení,  
*  školení zaměstnanců,  
*  zákaz odstraňování krytu za chodu zařízení,  
*  označení vstupních dveří příslušnou značkou,  
*  dodržování pokynů výrobce 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - nebezpečné chemické látky a přípravky používané při práci v laboratoři,  
*  diagnostika, výzkum, analýzy a rozbory biologického materiálu apod.  
*  žíraviny, karcinogeny, dráždivé látky, výbušniny, jedy (např. kyselina chlorovodíková, 
kyselina octová, methanol, peroxidy, kyselina sírová, hydroxid sodný, methanol, 
bromelin, natrium azid, olovo,  
*  chemické karcinogeny odpady z RIA laboratoře apod.), látky jsou používány ve velmi 
malých množstvích a často dodávány v bezpečných setech,  
*  spěch, nehoda, neopatrnost a nedodržení pracovního postupu,  
*  nepoužití OOPP  
*  nevhodné skladování 

*  organizace práce,  
*  specifické školení osob,  
*  ukládat bezpečně všechny chemické látky,  
*  odděleně ukládat chemikálie, které ve styku reagují,  
*  chránit před zneužitím,  
*  nepřelévat do neznačených obalů, zajistit těsnost obalů,  
*  nenechávat a nepřemisťovat obaly s chemikáliemi otevřené,  
*  všechny chemické látky musí být označeny,  
*  mít k dispozici bezpečnostní listy látek,  
*  vyznačit zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nejíst, nepít, nekouřit na pracovišti,  
*  do výlevek vylévat jen zbytky chemikálií dobře mísitelných s 
vodou a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná 
koncentrace,  
*  rozlité kyseliny ihned spláchnout vodou příp. neutralizovat,  
*  zákaz dávání potravin do chladniček a boxů určených pro 
chemikálie,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci při zasažení chemikálií,  
*  s nebezpečnými chemickými látkami manipulovat v digestořích 
(hazard boxech),  
*  školení zaměstnanců o nakládání s nebezpečnými odpady, 
evidence odpadů, ukládání do vyhrazené místnosti, užití 
vymíracích jímek,  
*  jedy skladovat v uzamykatelné skříni, jmenovat zodpovědnou 
osobu za hospodaření,  
*  OOPP - oděv ochranný, rukavice, štít, brýle, zástěra, rouška,  
*  odděleně ukládat občanské a pracovní oděvy,  
*  dále viz. všeobecná část, např. manipulace s karcinogeny a 
hořlavými kapalinami  

 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - čisticí a dezinfekční prostředky  
*  kontakt a inhalace dezinfekčních a čisticích prostředků,  
*  na pracovištích se používají vysoké koncentrace prostředků a jejich použití je velmi 
časté, proto je riziko ohrožení zdraví velmi vysoké 

*  viz. všeobecná část   
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Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - biologické riziko  
*  práce s biologickým materiálem,  
*  manipulace se všemi druhy biologického materiálu, např. krev, moč, stolice, sliny, 
likvor,  
*  vyšetřování vzorků neznámého pacienta, neznalost pacienta ani jeho choroby,  
*  vysoká pravděpodobnost potřísnění se biologickým materiálem a rozlití materiálu,  
*  riziko je velmi vysoké 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - biologické aerosoly  
*  kontakt, vdechnutí, vznik aerosolů při odstřeďování vzorků biologického materiálu,  
*  v porovnání s jinými zdravotnickými pracovišti je riziko vysoké  

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - pád nádoby, výbuch, požár *  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - popálení o plamen kahanu, výbuch a hoření  
*  plynové kahany zemní plyn,  
*  zanechání hořícího kahanu bez dozoru,  
*  nevhodné umístění kahanu na pracovním stole (nebezpečí převrhnutí),  
*  neopatrnost,  
*  neuzavření hlavního uzávěru na pracovišti při odchodu z práce,  
*  únik plynu z rozvodů a porucha,  
*  nedodržení pracovního postupu 

*  bezpečný pracovní postup,  
*  dodržování návodů od výrobce,  
*  kontrola kahanu před použitím,  
*  zákaz používání vadného kahanu,  
*  před zapálením kahanu se z jeho blízkosti odstraní všechny 
nepotřebné a nesouvisející hořlavé látky,  
*  plynové kahany se používají jen nezbytně dlouhou dobu, po 
skončení práce se kahan ihned vypne,  
*  kontroly a revize plynovodů,  
*  odstraňování závad,  
*  zákaz manipulace nepovolaných osob,  
*  označení rozvodů plynu a uzávěrů plynu,  
*  znalost umístění hlavního uzávěru všemi zaměstnanci,  
*  při odchodu z pracoviště uzavření uzávěru plynu 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - manipulace s těžkými předměty  
*  nedodržení ergonomických zásad,  
*  manipulace se zdravotnickým a laboratorním materiálem, např. kanistry s promývacími 
roztoky, manipulace s přepravkami s analyzátory krvinkových počítačů apod.  

*  viz. všeobecná část   

Lékárny / 
mechanická 
rizika / přitlačení, 
tlak, naražení, 
úder, přiražení 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - tlak, přitlačení, naražení, úder při práci s mikroskopem  
*  přiražení oka, nosu aj. částí hlavy při práci s mikroskopem,  
*  spěch, rychlý nebo prudký pohyb,  
*  nesprávný odhad úhlu,  
*  opomenutí sejmutí dioptrických brýlí 

*  soustředěnost při práci  
*  viz. všeobecná část 

  

Lékárny / rizika 
vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - biologické a mikrobiologické - styk s pacienty  
*  pacient při výdeji léků,  
*  kontakt, poprskání, dotyk rukou, vdechnutí,  
*  manipulace a podávání receptů, žádanek,  
*  denní styk s nemocnými osobami,  
*  nedostatečná hygienická očista (zejména rukou) 

*  informovanost zaměstnanců (opakovaná školení),  
*  umývání a dezinfekce rukou,  
*  při umývání a dezinfekci rukou nezapomínat na plošky mezi 
prsty, celý palec a oblast nehtů,  
*  každé poranění ošetřit a oznámit nadřízenému zaměstnanci,  
*  dodržování zásad osobní hygieny 

  

Lékárny / rizika 
vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - vratné obaly a láhve znečištění biologickým materiálem z různých oddělení 
nemocnice,  
*  biologické a mikrobiologické,  
*  vracení lékovek, láhví, obalů, přepravek apod. z odborných oddělení nemocnice,  
*  znečištěné, nedostatečně umyté vratné obaly,  
*  kontakt s biologickým materiálem neznámého původu,  
*  nepoužití OOPP 

*  používání OOPP - ochranný oděv, rukavice,  
*  viz. všeobecná část 
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Lékárny / rizika 
vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - biologické a mikrobiologické při vydávání a prodeji léků,  
*  vysoký výskyt kapénkové infekce,  
*  pobyt zaměstnance v bezprostřední blízkosti kapénkové nákazy,  
*  zvýšené riziko v období chřipkových epidemií  

*  dodržování hygienických zásad,  
*  dále viz. všeobecná část  

  

Lékárny / riziko 
tepelné zátěže a 
popálení 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - horký povrch, horká média, popálení a opaření o vařiče, o ÚV lampy,  
*  rozehřívání materiálů při přípravě léčiv,  
*  manipulace s vodní lázní při rozpouštění olejů, příprava fosfátových roztoků,  
*  vařiče a nádoby s tekutinami na nich,  
*  ÚV lampy,  
*  jejich nevhodné umístění,  
*  zakopnutí o prodlužovací šňůru,  
*  strhnutí a převrhnutí nádoby s horkým roztokem,  
*  dotyk při spěchu,  
*  neopatrnost,  
*  nedodržení pracovních postupů, pád,  
*  vylití při manipulaci s horkou vodou 

*  organizace práce,  
*  vhodné umístění vařiče a ÚV lampy tak, aby nestály v 
komunikačním prostoru,  
*  prodlužovací šňůra - pokud je nevyhnutelné, aby byla použita, 
nesmí tvořit překážku,  
*  zručnost při manipulaci s horkými látkami,  
*  bezpečné pracovní postupy, praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředění při práci,  
*  používání chňapek 

  

Lékárny / riziko 
tepelné zátěže a 
popálení 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - tepelná zátěž, zátěž chladem  
*  nízká teplota v chladících boxech,  
*  práce v prostředí vyžadující zvláštní tepelné podmínky,  
*  tepelná zátěž vyplývající z technologických postupů a nutnosti uložení některých 
chemických látek a léčiv,  
*  střídání teplot 

*  pobyt v chladících boxech omezit na co možná nejkratší dobu,  
*  ochranné pracovní prostředky - vesty  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - selhání výtahu vedoucí k překročení dovolené rychlosti  
*  zachycení, otevření dveří apod.  

*  revize, opravy, rekonstrukce el. zařízení    

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - uklouznutí osoby na podlaze v kleci  
*  kluzký povrch výtahu podlahová krytina,  
*  nánosy z venkovního prostředí,  
*  rozlitý a včas neodstraněný biologický materiál,  
*  znečištění kabiny výtahu pacientem  

*  vhodná protiskluzová úprava podlahy v kleci,  
*  vytírání výtahů do sucha (zejména v deštivém období nebo v 
zimě)  
*  v případě znečištění výtahu okamžitě přivolat personál k 
provedení úklidu  

  

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - pád žebříku i s osobou při práci  
jednoduché a dvojité žebříky,  
*  pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku při použití žebříku pro práci 

*  žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití jednoduchého nářadí,  
*  udržovat žebříky v řádném technickém stavu,  
*  poškozené žebříky odstranit z pracoviště,  
*  při používání žebříků dodržovány zákazy:  
- používat poškozené žebříky,  
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více 
osobám současně,  
- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) 
mimo osu žebříku,  
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 20 kg,  
- pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže 
než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od 
jeho konce,  
- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou 
obuví, s dlouhými tkaničkami apod.  
*  dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a 
také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability žebříku,  
*  k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu 
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vychýlení, zvrácení a rozevření;  
*  horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci;  
*  zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný 
pro výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu o 1,1 m 
(přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou 
se lze spolehlivě uchopit);  
*  postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1,  
*  při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce 
než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu;  
*  před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík),  
*  pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných i kovových žebříků 

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - pád osoby a žebříku při výstupu a sestupu  
jednoduché a dvojité žebříky,  
*  pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování,  
*  pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení 
žebříku na nerovný podklad a opěru, při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku  

*  udržovat žebříky v řádném technickém stavu,  
*  poškozené žebříky odstranit z pracoviště,  
*  při používání žebříků dodržovány zákazy:  
- používat poškozené žebříky,  
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více 
osobám současně,  
- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) 
mimo osu žebříku,  
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 20 kg,  
- vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou 
obuví, s dlouhými tkaničkami apod.  
*  dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a 
také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability žebříku,  
*  k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu 
vychýlení, zvrácení a rozevření,  
*  horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci,  
*  zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný 
pro výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu) o 1,1 m 
(přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce za kterou 
se lze spolehlivě uchopit);  
*  postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1,  
*  při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce 
než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu,  
*  před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí zaměstnanec užívající žebřík),  
*  pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných žebříků 

  

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - prasknutí, zlomení příčle  
jednoduché a dvojité žebříky,  
*  prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka 

*  udržovat žebříky v řádném technickém stavu;  
*  poškozené žebříky odstranit z pracoviště;  
*  nepoužívat poškozené žebříky,  
*  nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po 
žebříku více osobami současně,  
*  nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti nad 20 kg,  
*  před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);  
*  pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných žebříků 

  

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - nehody, škody vzniklé na vozidlech  
provoz na vnitroústavních komunikacích,  
*  různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech,  

*  seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu 
(jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;  
*  respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz, 
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doprava / Provoz 
vozidel na 
vnitroústavních 
komunikacích 

*  nehody v areálu nemocnice přednost v jízdě, max. rychlost apod.);  
*  obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu, či 
dopravních cest 

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné manipulační jednotky a ohrožení osoby v 
blízkosti stohu/hranice  

*  udržován rovný povrch ploch ke stohování materiálu včetně 
uliček v řádném stavu,  
*  ložené prosté palety (a jiné manipulační jednotky) stohován jen 
jsou-li loženy materiálem, který snese bezpečné stohování a 
zaručuje vytvoření stabilního stohu;  
*  stohy palet a jiných manipulačních jednotek vytvářeny ze 
stejného druhu;  
*  při stohování manipulačních jednotek (palet, ukládacích beden, 
kontejnerů) není překročena jejich stanovená stohovací nosnost a 
stohovací výška;  
*  každý druh a typ manipulačních jednotek má stanovenu 
stohovací výšku, případně počet vrstev;  
*  stohovat manipulační jednotky, které nemají stanoveny 
stohovací nosnosti stohovací výšky, lze za těchto podmínek:  
- manipulační jednotky jsou konstrukčně, popřípadě svým tvarem 
uzpůsobeny manipulaci při stohování (nabírací otvory, závěsy, 
uzpůsobené pro svěrací čelisti a pod.),  
- manipulační jednotky snesou tlaky vznikající při stohování,  
- vytvořený stoh bude stabilní,  
- stohovací výška stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu 
a nepřekročeny přípustné tlaky vznikající při stohování (viz ČSN 
26 9030);  
*  stohy a hranice stále stabilní, nesmí být jednostranně 
nakloněny); hrozí-li nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí 
být neprodleně bezpečně zajištěny nebo rozebrány;  
*  při stohování je nad ukládaným materiálem neboli nad 
vytvořeným stohem min. 200 mm volný prostor;  
Lahve se stlačeným plynem při přepravě vozíkem zajištěny proti 
pádu, nárazu a volnému pohybu do stran (láhev uložit na tvarově 
upravenou podložky, paletu apod.)  
Hranice stohované manipulační jednotky svislá s min. odklonem 
od svislice (max. 2 %) 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmů, prachů;  
*  při svařování plamenem a řezání kyslíkem nebezpečí vyčerpání kyslíku v uzavřeném 
pracovním prostoru;  
*  poškození dýchacích cest 

*  odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření 
koncentrace škodlivin a nedýchatelných látek;  
*  odstranění toxických látek, žíravin, mastnot;  
*  jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a 
dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem,  
*  zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem, bludné proudy, jiskření, požár, popálení  

*  po zapnutí svářečky zkontrolovat neporušenost sekundárního 
okruhu (nesmí být průraz na kostru);  
*  kontroly a pravidelná údržba svařovacího zařízení;  
*  provádění údržby a oprav svařovacích zdrojů a příslušenství 
pověřenými pracovníky dle pokynů výrobce;  
*  uzemnění ochranným vodičem, izolace svař. kabelů 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování plamenem, řezání kyslíkem,  
*  popálení, požár při úniku kyslíku svařovacími a řezacími hořáky  

*  k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny;  
*  použití správných a nepoškozených svařovacích a řezacích 
hořáků;  
*  vyloučení vzniku netěsností (dotažení připojených hadic, 
dotažení svařovacích a řezacích nástavců k rukojeti) 

  

Technické 
zázemí / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - svařování plamenem, řezání kyslíkem,  
*  popálení svářeče popř. jiné osoby plamenem hořáku, požár  

*  při zhášení plamene hořáku se vždy přesvědčit o dokonalém 
zhasnutí plamene;  
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Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

(údržbář, doprava 
apod.) 

*  provést okamžité zhasnutí plamene při přehřátí nástavce hořáku, 
ochladit jej ve vodě a profouknout kyslíkem;  
*  čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji;,  
*  nepoužívat vadné hořáky 

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - odletující třísky při rychlostním obrábění  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  odletující třísky a prachové částice vznikající při rychlostním obrábění, ohrožení očí a 
obličeje obsluhy  

*  přednostní používání obličejových štítků, které dokonaleji 
zakrývají obličej a chrání nejen oči, ale celý obličej 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Stolní brusky a 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - stolní, stojanové brusky, rozřezávací brusky - rozbrušovačky,  
*  zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími úlomky, drobnými částicemi a prachem 
vznikajícím při broušení i orovnávání brousícího kotouče  

*  používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí příp. 
obličejového štítu  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Stolní brusky a 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - stolní, stojanové brusky, rozřezávací brusky - rozbrušovačky,  
*  zachycení volně vlajícího konce prac. oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na 
rukou apod. volným nekrytým koncem vřetene s upínací maticí  

*  boční kryt konce upínacího vřetene s maticí;  
*  zákaz broušení z boční strany kotouče po demontáži krytu;  
*  správné ustrojení obsluhy, upnutý oděv apod.;  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Přenosné 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - přenosné rozbrušovačky,  
*  pořezání řezacím kotoučem  

*  správná funkce krytu řezacího kotouče;  
*  vypnutí rozbrušovačky k vyloučení samovolného spuštění 
rozbrušovačky po obnovení dodávky elektřiny v případě 
předchozího výpadku el. proudu;  
*  při výpadku el. proudu po vypnutí hl. vypínače zvednout řezací 
kotouč nad řezaný materiál;  
*  spolehlivé upnutí řezaného materiálu;  
*  před zapnutím rozbrušovačky zkontrolovat zda je řezací kotouč 
v nejvyšší poloze;  
*  řez provádět mírným tlakem na sklápěcí rameno 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Přenosné 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - přenosné rozbrušovačky,  
*  hlučnost při provozu rozbrušovaček, poškození sluchu  

*  používání OOPP k ochraně sluchu;   

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Rovinné brusky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - rovinné brusky,  
*  vymrštění obrobku z upínací desky, náraz, odraz obrobku, zasažení obsluhy  

*  umístění výškově stavitelných zachycovacího krytů na obou 
koncích stolu 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Rovinné brusky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - rovinné brusky,  
*  ruční orovnávání segmentů - kontakt končetiny s rotujícím nástrojem, pořezání, 
obroušení ruky, navinutí rukavice s rukou  

*  použití orovnávačů upevněných na stole brusky (orovnávací 
kladka upnutí na rameni nasazením na otočném čepu)  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Rovinné brusky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - rovinné brusky,  
*  zasažení pracovníka přejíždějícím koncem stolu  

*  bezpečnostní označení čel stolu    

Technické 
zázemí / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání nechráněných částí těla odlétajícími 

*  používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím třískám, 
není-li kryt k dispozici nutno chránit zrak brýlemi nebo 
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Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

třískami  obličejovým štítkem;  
*  správná, optimální volba řezných podmínek, příp. použití 
lamačů třísek k předcházení vzniku nebezp. plynulých třísek  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi), 
závažné úrazy vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost pořezání kotníku, přeříznutí 
Achillovy šlachy  

*  udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné 
odklízení odpadu, používání rohoží na stanovišti obsluhy 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Pily na 
kovy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pily na kovy,  
*  zakopnutí obsluhy o materiál vyčnívající upnutý řezaný materiál zasahující do průchozí 
uličky, o nahromaděné neodklizené odřezky apod.  

*  pořádek v okolí pily, odklízení odřezků a odpadu  
*  udržování volných manipulačních i obslužných průchodů  

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha kotelny, 
údržbář apod.) 

riziko - tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch),  
*  úraz elektrickým proudem  

*  provozování elektrických zařízení v bezpečném stavu, zejména 
jde o uzemnění proudovou či napěťovou ochranu, správné 
zapojení, krytí, stav vodičů apod.  

  

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
láhve k dopravě 
plynů 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, zdravotník, 
obsluha 
technických 
provozů apod.) 

riziko - skladování lahví k dopravě plynů,  
*  nebezpečí vyplývající z vlastností plynu;  
*  únik hořlavého plynu, výbuch ve směsi se vzduchem, požár, popálení osob  

*  jsou-li v uzavřeném skladu více než 4 láhve (přepočteno na 
láhve s vnitřním objemem 50 l) na plyny, které spolu tvoří 
výbušnou, nebo jinak nebezpečnou směs, skladovat lahve 
odděleně s dostatečným větráním;  
*  v otevřených skladech vytvořit pro skladování těchto lahví 
samostatné oddíly, ohraničené alespoň přepážkami z drátěného 
pletiva apod.) pro skladování lahví každého druhu plynu zvlášť;  
*  podlahy skladů provedeny z nehořlavých a nejiskřivých 
materiálů;  
*  na dveřích skladů vyvěsit tabulku s označením druhu plynu, 
zákazu kouření a vstupu s otevřeným plamenem a vstupu 
nepovolaným osobám;  
*  ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti 
plné i prázdné láhve, ukládat láhve odděleně, místa pro uložení 
lahví označit tabulkami: PLNÉ LÁHVE a PRÁZDNÉ LÁHVE;  
*  v blízkosti skladu nesmějí být šachty, okna a vstupy do sklepů 
ani jiné podzemní prostory, kam by mohly proniknout plyny těžší 
vzduchu a jejichž větrání je obtížné;  
*  ve skladu lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny, popř. 
i před vchodem, umístit vhodné hasicí přístroje  
*  ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví 
neukládat hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez 
povolení;  
*  láhve ve skladu zabezpečovat vhodným způsobem proti 
převržení;  
*  láhve neskladovat společně žíravinami;  
*  prázdné láhve skladovat za stejných podmínek jako plné láhve, 
nepřekračovat max.počet lahví;  
*  u skladu v jeho bezprostřední blízkosti zvláštní prostor (místnost 
nebo skříň), ve kterém uskladnit podle charakteru plynů 
uskladněny OOPP, prostředky první pomoci, jedovatost 
zneškodňující látky a neutralizační prostředky a náhradní díly 

  

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, zdravotník, 

riziko - zacházení a manipulace s lahvemi,  
*  záměna lahví  

*  znalost označení lahví podle druhu (vlastností) plynu nebo 
směsí plynu musí být (jedním nebo několika barevnými pruhy)  
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láhve k dopravě 
plynů 

obsluha 
technických 
provozů apod.) 

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
láhve k dopravě 
plynů 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, zdravotník, 
obsluha 
technických 
provozů apod.) 

riziko - zacházení a manipulace s lahvemi,  
*  pád láhve, naražení zhmoždění končetiny při manipulaci s lahvemi  

*  při manipulaci s láhvemi postupovat opatrně, tak aby nedošlo k 
jejich pádu a poškození;  
*  chránit láhve před nárazem, pádem; neházet a s nimi;  
*  přenášet láhve o celkové hmotnosti větší než 50 kg (včetně) 
nejméně dvěma muži, doporučuje se používat vhodných pomůcek 
a prostředků pro tento účel upravených (držáky, pouta, odpružené 
vozíky apod.);  
*  zajišťovat provozní, zásobní i prázdné lahve láhve vhodným 
způsobem proti převržení a pádu, k tomu používat řetízků, 
třmenů, objímek, stojanů apod.  

  

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
láhve k dopravě 
plynů 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, zdravotník, 
obsluha 
technických 
provozů apod.) 

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

*  zkontrolovat stav láhve před použitím v rozsahu pokynů k 
obsluze, shledá-li se závada, vrátit láhev zpět do plnírny s 
uvedením druhu závady;  
*  s láhvemi zacházet s největší opatrností; neotevírat láhvový 
ventil násilím (např. použitím hasáku);  
*  vyprazdňování lahví neurychlovat bezprostředním ohříváním 
otevřeným ohněm;  
*  nepřipojovat k tlakovým ventilům matice s poškozenými závity 
a matice s jinými závity;  
*  místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozní a zásobní 
láhve větratelné dle požárních a hygienických předpisů ve vztahu 
k druhům umístěných plynů;  
*  neumísťovat provozní a zásobní láhve v nevětraných a obtížně 
přístupných prostorech;  
*  s odběrem acetylenu z láhve započít až po uplynutí alespoň 
jedné hodiny po dopravě láhve na pracoviště (tato podmínka 
neplatí v případě, že láhve jsou dopravovány ve svislé poloze a 
před použitím se nepokládají);  
*  láhev umístit při odběru acetylenu buď do polohy svislé, nebo 
musí být nakloněna ventilu vzhůru v úhlu nejméně 30 st. od 
vodorovné roviny, aby s plynem nebyl strháván aceton.  
Pozn.: Lahve s acetylenem jsou opatřeny dusanou pórovitou 
hmotu. V této hmotě je nasycen aceton (láhev obsahuje cca 6 kg 
C2H2) a v něm pod tlakem rozpuštěný acetylen, složitá 
konstrukce láhve a vlastnosti plynu vyžadují šetrné zacházení s 
lahvemi.  
*  po použití láhve ventil těsně uzavřít;  
*  na zásobní láhve nasadit snímatelný klobouček;  
*  pro provoz tlakových stanic zpracovat místní provozní řád;  
*  při manipulaci s lahvemi s jedovatými a žíravými plyny 
přítomni nejméně dva zdravotně způsobilí pracovníci;  
*  obsluhou tlakové stanice pověřovat jen odborně způsobilé 
pracovníky;  
*  neprovádět opravu a údržbu lahví (mohou provádět pouze 
oprávněné firmy) 

  

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
láhve k dopravě 
plynů 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, zdravotník, 
obsluha 
technických 
provozů apod.) 

riziko - vyprazdňování lahví, zacházení a manipulace s lahvemi,  
*  nežádoucí zásah nepovolaných osob, poškození lahve  

*  po ukončení pracovní činnosti na přechodných pracovištích 
lahve umístit na bezpečné místo chráněné před zásahem 
nepovolaných osob;  
*  neumísťovat provozní a zásobní láhve na veřejně přístupných 
místech;  
*  vozidlo dopravující láhve neponechávat bez dozoru na veřejně 
přístupných místech  

  

Technické zaměstnanec ve riziko - vyprazdňování lahví, zacházení a manipulace s lahvemi,  *  neumísťovat provozní a zásobní láhve ve sklepích a suterénních   
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zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
láhve k dopravě 
plynů 

zdravotnictví 
(údržba, zdravotník, 
obsluha 
technických 
provozů apod.) 

*  zvýšení závažnosti ohrožení v případě požáru a jiné mimořádné události  prostorách, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a 
schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, 
jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v 
objektech s hořlavými konstrukcemi (např. v dřevěných 
objektech), v nevětraných a obtížně přístupných prostorech;  
*  nedopravovat láhve v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a 
ve vozidlech, v nichž prostor pro řidiče není oddělen od prostoru 
pro přepravu lahví (neplatí pro láhve sloužící k provozním účelům 
a jednotlivé láhve s vnitřním objemem do 12 l a lahve PB do 
součtu hmotností náplně 40 kg)  

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
láhve k dopravě 
plynů 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, zdravotník, 
obsluha 
technických 
provozů apod.) 

riziko - vyprazdňování lahví, zacházení a manipulace s lahvemi,  
*  výbuch lahve nebo prostoru technického zařízení do něhož byl plyn pod tlakem z lahve 
přiveden (materiál - plášť je vystaven namáhání překračujícímu mez průtažnosti plechu)  

*  zkontrolovat stav láhve před použitím v rozsahu pokynů k 
obsluze, shledá-li se závada, vrátit láhev zpět do plnírny s 
uvedením druhu závady;  
*  k lahvím připojovat jen zařízení, které jsou k tomu určeny a 
zkoušeny;  
*  plyny vypouštět z lahví do potrubí anebo do stabilních nádob a 
zařízení dimenzovaných na nižší přetlak pouze přes redukční 
ventil, určený a označený pro daný plyn a nastavený na příslušný 
výstupní přetlak (redukční ventil se nevyžaduje v případech, kdy 
je bezpečně a spolehlivě zajištěno, že nedojde ke stoupnutí tlaku v 
potrubí, zařízení nebo stabilních nádobách nad přístupnou mez);  
*  nízkotlaká komora redukčního ventilu opatřena funkčním 
tlakoměrem a pojistným zařízením (tlakoměr se u redukčního 
ventilu nepožaduje v případě, když je redukční ventil součástí 
tlakové stanice a tlakoměr je instalován na potrubí v tlakové 
stanici), v tlakové stanici musí být tlakoměrem vybavena i 
vysokotlaká část (pojistné zařízení u redukčního ventilu se 
nevyžaduje v případě, že potrubí nebo stabilní nádoba, do které se 
vypouští plyn jsou vybaveny vlastním pojistným zařízením);  
*  umístit lahve od topných těles a sálavých ploch tak, aby 
povrchová teplota nádob nepřekročila 50 st. C; od zdrojů 
otevřeného ohně nejméně 3 m;  
*  provádět kontrolu teploty láhví podle konkrétních podmínek;  
*  v případě požáru lahve okamžitě z pracoviště odstranit, nejdříve 
však plné láhve s hořlavými plyny, provést jejich chlazení při 
zahřátí nad 50 stupňů C;  
*  označit prostor, kde jsou umístěny láhve a neumísťovat v jedné 
provozní místností větší počet lahví než připouští ČSN 07 8304  

  

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
láhve k dopravě 
plynů 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, doprava 
apod.) 

riziko - doprava lahví silničními vozidly,  
*  nebezpečí vyplývající z vlastností plynu (únik plynu) a případné destrukce láhve při 
dopravě lahví vozidly  

*  lahve nedopravovat společně se žíravinami, uloženými v 
rozbitelných obalech (např. skleněných balónech), kyslík 
nedopravovat společně s mastnými látkami (např. mazadly, tuky 
apod.);  
*  lahve nedopravovat společně s hořlavými kapalinami;  
*  láhve na vozidle zajistit proti samovolnému pohybu ve všech 
směrech a proti poškození;  
*  nepoužívat k přepravě neoznačené, neodpružené a sklopné 
dopravní prostředky a osobní automobily;  
*  při dopravě láhve umístit tak, aby ventily všech lahví byly na 
téže straně a přístupné;  
*  láhve plné i prázdné dopravovat jen s uzavřenými ventily a 
našroubovanými ochrannými kloboučky (neplatí pro dopravu 
lahví s medicinálními plyny zdravotních přístrojů v záchranných a 
sanitních vozech a pro jiné zvláštní případy, kdy je zpravidla 
nutné při dopravě odebírat z nádoby plyn);  
*  před dopravou lahví na jedovaté, žíravé a hořlavé plyny s 
výjimkou acetylénu a vodíku, musí mít každá přípojka lahvového 
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ventilu našroubovanou závěrnou matici;  
*  při dopravě lahví nebezpečnými plyny (včetně plynů hoření 
podporujícími) musí náklad doprovázet osoba, která prokazatelně 
zná vlastnosti přepravovaného plynu a která dovede s nádobami 
zacházet;  
*  při dopravě mít k dispozici dostatečný počet záslepek, příslušné 
těsnění, potřebné nářadí a ochranné prostředky pro případ nehody 
a OOPP 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - manipulační prostory,  
*  pád osoby z rampy  

*  rampy musí prostorově vyhovují druhu používaných 
mechanismů a frekvenci provozu;  
*  dostatečné osvětlení ramp (přirozené nebo umělé);  
*  rampy vyšší než 0,5 m, které současně slouží jako komunikace 
pro pěší, jsou proti pádu osob vybaveny z volných stran 
snímatelným zábradlím (viz čl.52-55 ČSN 74 3305) (pokud by 
zábradlí bránilo provozu rampy při nakládání a vykládání 
materiálu s nízkým nebo omezeným přístupem, nemusí se 
zábradlí zřizovat, ale na možnost neúmyslného pádu osob se musí 
upozornit bezpečnostními značkami a také označením volného 
okraje pochůzné plochy nebo vyznačením bezpečnostního pásu na 
okraji pochůzné plochy ve vzdálenosti 0.5 m od okraje rampy. 
Podmínky, za kterých není nutno zřizovat zábradlí u ramp, jsou 
stanoveny v čl. 24a) respektive 25 ČSN 74 3305)  
*  volné okraje ramp opatřit bezpečnostním značením 
(černožlutým šrafováním - nátěrem, folií atp.);  
*  zvýšená opatrnost osob provádějících manipulační práce v 
blízkosti okraje rampy (nakládka a vykládka)  

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - úraz el. proudem  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  zasažení obsluhy elektrickým proudem  

*  kladivo připojit jen na napětí a kmitočet dle typového štítku, 
dbát na dostatečný průřez el. přívodu,  
*  opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě,  
*  nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu 
nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na 
kovových konstrukcích,  
*  provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před 
zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím 
(případně závad předat nářadí nebo jeho součásti k opravě),  
*  nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem 
vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů,  
*  nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat 
k vytažení vidlice ze zásuvky,  
*  přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit 
vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození; 
el. kabel nenamáhat tahem,  
*  pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu,  
*  ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li 
příslušně označený a určený pro toto prostředí,  
*  el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, 
návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím,  
*  nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely,  
*  po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky  
Pozn.: z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší 
nebezpečí úrazu při průchodu el. proudu živým organismem. Na 
nářadí působí pracovník silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a 
styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V případě poruchy 
izolace pak dochází nezřídka ke svalové křeči, k zástavě dechu, ve 
vážných případech i k fibrilaci srdečních komor. Při zasažení el. 
proudem může dojít následně k pádu pracovníka z výšky, žebříku 
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apod. 

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - úraz el. proudem  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  úraz obsluhy elektrickým proudem  
Pozn.: Z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí úrazu při 
průchodu el. proudu živým organismem. Na nářadí působí pracovník silou, takže jeho 
svaly jsou předepjaty a styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V případě poruchy 
izolace pak dochází nezřídka ke svalové křeči, k zástavě dechu, ve vážných případech i k 
fibrilaci srdečních komor. Při zasažení el. proudem může dojít následně k pádu pracovníka 
z výšky, žebříku apod. 

*  opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě,  
*  nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu 
nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na 
kovových konstrukcích,  
*  provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před 
zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím 
(případně závad předat nářadí nebo jeho součásti k opravě),  
*  nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem 
vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů,  
*  nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat 
k vytažení vidlice ze zásuvky,  
*  přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit 
vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, 
el. kabel nenamáhat tahem,  
*  pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu,  
*  ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li 
příslušně označený a určený pro toto prostředí,  
*  el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, 
návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím,  
*  nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely,  
*  po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád osoby na rovině  
venkovní prostory,  
*  pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu osoby (při pohybu na venkovních 
komunikacích a prostorách)  

*  zajištění bezpečného stav povrchu venkovních cest vstupů do 
výrobních objektů a skladovacích prostorů a jiných 
frekventovaných míst,  
*  udržování, čištění a úklid podlah, komunikací a všech 
pochůzných ploch na venkovních skladovacích prostorách a 
skládkách materiálu,  
*  udržování komunikací a průchodů volně průchodných a 
volných, bez zastavování materiálem, provozním zařízením; *  
včasné odstraňování komunikačních překážek,  
*  zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené 
viditelnosti 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád břemene z motorového vozíku  
motorové vysokozdvižné vozíky,  
*  pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z vidlic mot. vozíku a zasažení osoby 
nacházející se v blízkosti vozíku  

*  správně nastavit rozteče nosných vidlic dle šířky palety,  
*  řidič dodržuje zákaz opouštět vozík, je-li břemeno zdviženo a 
přepravovat osoby,  
*  palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval 
vnější půdorysné rozměry,  
*  ložený materiál nesmí nezasahovat do nabíracích otvorů,  
*  materiál, ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo 
zabráněno zranění osob pádem uvolněného materiálu,  
*  dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečistěnou 
(zablácenou, se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se 
znečistěnými místy styku,  
*  manipulační jednotky určené pro vidlicovou manipulaci mají 
pro zasunutí vidlice mezeru mezi jednotlivými vrstvami (nebo 
nabírací otvor) nejméně 60 mm,  
*  při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m 
vysokozdvižnými vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, 
zaměstnanci používají ochranné přilby,  
*  nosná vidlice je zcela zasunována do nabíracích otvorů palet, 
rovnoběžně s jejich osou; vidlice musí pevně podpírat paletu 
nejméně ve dvou třetinách její dálky nebo šířky s vyloučením 
možnosti sklouznutí,  
*  při nasouvání vidlice vozíku naráží na žádné části palety,  
*  řidič vozíku břemeno nadzvedne paletu s manipulační vůlí nad 
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stoh; je-li břemeno nad stohem, zdvihací zařízení vozíku musí být 
postaveno kolmo,  
*  břemeno ukládáno opatrně a bezpečně, vidlice musí být 
oddáleny od břemene spuštěním nebo předklopením zdvihacího 
zařízení, vozíku,  
*  při stohování, ukládání do regálů, nakládce a vykládce 
kontejnerů a dopravních prostředků není přesah vidlice přes vnější 
rozměry palet povoleno,  
*  paletou není manipulováno pouze jedním ramenem vidlice,  
*  vidlicová manipulace se provádí pouze s jednou paletou nebo 
nástavbou,  
*  dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - zřícení stohovaných palet  
motorové vysokozdvižné vozíky,  
*  sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné manipulační jednotky a ohrožení osoby v 
blízkosti stohu/hranice  
*  zřícení stohu (hranice) kusového materiálu po ztrátě stability  
*  zasažení pracovníka padajícím materiálem při sesutí břemene 

*  udržován povrch ploch ke stohování palet a jiného materiálu 
včetně uliček v řádném stavu, zejména rovnosti,  
*  ložené prosté palety a jiný materiál (manipul. jednotky) 
stohován jen jsou-li loženy materiálem, který snese bezpečné 
stohování a zaručuje vytvoření stabilního stohu,  
*  stohy palet a jiných manipulačních jednotek vytvářeny ze 
stejného druhu,  
*  při stohování manipulačních jednotek (palet, ukládacích beden, 
kontejnerů) není překročena jejich stanovená stohovací nosnost a 
stohovací výška,  
*  každý druh a typ manipulačních jednotek má stanovenu 
stohovací výšku, případně počet vrstev,  
*  stohovat manipulační jednotky, které nemají stanoveny 
stohovací nosnosti stohovací výšky, lze za těchto podmínek:  
- manipulační jednotky jsou konstrukčně, popřípadě svým tvarem 
uzpůsobeny manipulaci při stohování /nabírací otvory, závěsy, 
uzpůsobené pro svěrací čelisti a pod./,  
- manipulační jednotky snesou tlaky vznikající při stohování,  
- vytvořený stoh bude stabilní,  
- stohovací výška bude stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita 
stohu a aby nebyly překročeny přípustné tlaky vznikající při 
stohování,  
*  stohy a hranice stále stabilní, nesmí být jednostranně 
nakloněny); hrozí-li nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí 
být neprodleně bezpečně zajištěny nebo rozebrány,  
*  při stohování je nad ukládaným materiálem neboli nad 
vytvořeným stohem min. 200 mm volný prostor,  
*  ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný  
podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu,  
*  dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce,  
*  správné upevnění břemene, vyloučení, labilní polohy a 
nesprávného způsobu odběru břemene,  
*  při odebírání z ložných ploch  
dopravních prostředků, z hromad,  
stohů, hranic atd. 

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pracovní prostředí - osvětlení, snížená viditelnost,  
*  vznik tmavých míst, větší pravděpodobnost chyby zaměstnanců při pracovní činnosti, 
zvýšená možnost úrazu  

*  umístění stanovišť pro obsluhu strojů a volba míst práce dle 
nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení 
vhodného a dostatečného umělého osvětlení, zajištění vhodného 
místního osvětlení,  
*  rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na zrakovou 
náročnost  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 

Zvýšené podlahy, 
plošiny a 
komunikace 

riziko - pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností při nichž je pracovník 
vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob, 
včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu atd.); 

*  zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce, zřízení 
manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;  
*  opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek 
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Provozní budovy 
a jejich části 

 
*  pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly  

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  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Provozní budovy 
a jejich části 

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob 

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

*  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  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Provozní budovy 
a jejich části 

Schody a žebříkové 
výstupy - pohyb 
osob 

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

*  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  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Provozní budovy 
a jejich části 

Rampy riziko - pád osoby z volného okraje rampy , uklouznutí po namrzlém, zledovatělém 
povrchu  

*  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. í sklonu vnitřních ramp komunikací pro pěší 1 : 8 (12,5 
%), vyjímečně max. sklon vnitřních ramp pro pěší 1 : 6 (16,6 %)  

  

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přívěsné, 
pojízdné, 
výsuvné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - zvrácení a pád žebříku  
dvoukolový výsuvný žebřík ZD 12,  
*  pád žebříku, zvrácení žebříku do strany (po ztrátě stability) s následným pádem 
pracovníka nacházejícího se na žebříku  

*  úprava, vyrovnání příp. zpevnění terénu; v případě použití 
žebříku v měkkém terénu podložit podpěry deskami apod.,  
*  vyrovnání bočního sklonu podvozku (do kolmé polohy) 
vyrovnávačem, kontrola dle vodováhy; zajištění žebříku 
podpěrami pro vyrovnání menších nerovností podkladu a 
vyloučení houpání žebříku na pneumatikách,  
*  nepřetěžovat žebřík (viz zatěžovací diagramem),  
*  na žebříku neprovádět úkony, který by vyvinuly boční tlaky na 
vrcholu žebříku, nevychylovat nadměrně těžiště těla mimo osu 
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žebříku,  
*  nepojíždět s vysunutým žebříkem,nezvedat ani nevysunovat 
osoby ani materiál, nezvedat žebřík nad osobami,  
*  nepoužívat žebřík na volném prostranství při rychlosti větru nad 
38 km/hod (5 st. Bf) 

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přívěsné, 
pojízdné, 
výsuvné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - pád osoby ze žebříku  
dvoukolový výsuvný žebřík ZD 12,  
*  pád osoby ze žebříku  

*  správný postup při výstupu a sestupu, v případě zakolísání se 
alespoň jednou rukou přidržet,  
*  bočně se nevyklánět mimo žebřík,  
*  v případě potřeby se zajišťovat na konci žebříku osobním 
zajištěním - POZ  

  

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - jednoduché a dvojité žebříky,  
*  převrácení žebříku jinou osobou,  
*  najetí na žebřík projíždějícím vozidlem apod.  

*  zajištění příp. ohrazení prostoru kolem paty žebříku,  
*  bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky 
apod.) 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Benzínové 
přenosné přístroje 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - popálení obsluhy benzinem  
ohřívací a ožehovací přístroje páječky,  
*  popálení obsluhy benzinem resp. benzínovými parami při plnění paliva do nádržky 
přístroje a při zapalování,  
*  vznícení benzínových par 

*  dodržovat návod k používání, používat předepsané palivo 
(technický benzin),  
*  před použitím přístroje zkontrolovat zda je čistá tryska, jsou-li v 
pořádku těsnění šroubové zátky nalévacího otvoru, hořákové 
hlavy, vřetena uzávěru paliva, těsnost připojení hustilky a její 
pístní manžety,  
*  k předehřívání zplynovacího systému přístroje používat líh 
(popř. suchý líh), který se nalije (resp. vloží) do předehřívací, 
(předehřívání benzinem či petrolejem není vhodné z důvodu 
zakarbonování zplynovače a trysky),  
*  plnit nádržka technickým benzínem max. do výše spodního 
okraje nalévacího hrdla,  
*  při plnění přístroj postavit na vodorovnou plochu a dbát, aby 
nedošlo k rozlití benzinu,  
*  neplnit přístroj, je-li horký od předchozího provozu a je-li v 
místnosti otevřený oheň,  
*  zapalování - krátce před dohořením nahřívací náplně 
zapumpovat dvěma až čtyřmi rázy tlakovou hustilkou a otevřít 
trysku otáčením regulační hřídelky (uzávěru paliva) doleva, 
nevznítí-li se benzínové páry od předehřívacího plamene, rychle 
je nutno přiložit rozžehnutou zápalku k ústí plamenice 
zplyňovače, čímž se přístroj zapálí (v případě silně pulzujícího 
plamene a při stříkání nezplynělého paliva se tryska uzavře a 
nahřívání se opakuje),  
*  nemanipulovat a nezasahovat do pojistného ventilu,  
*  chránit přístroj proti prudkému nárazu¨,  
*  nepoužívat přístroj v případě poškození těsnění 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - zhmoždění ruky, vykloubení prstů  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů  

*  vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě 
po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka,  
*  soustředěnost při práci puštění kladiva z rukou při jejím 
protáčení, zaseknutí,  
*  před uvedením kladiva do provozu zkontrolovat funkci kluzné 
spojky (je-li instalována),  
*  používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment kladiva 
při zablokování vrtáku),  
*  používat kladiva jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a 
nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou 
silou,  
*  opravu el. kladiva provádět jen po odpojení od sítě 
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zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / Kladiva 
elektrická vrtací, 
sbíjecí a bourací 

zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

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

nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s 
nadměrnou silou,  
*  udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a 
mastnotou) držet kladivo oběma rukama,  
*  bourací nástroj (špice, sekáč apod.) spolehlivě upevnit a zajistit 
proti uvolnění,  
*  udržování kladiva v řádném stavu,  
*  používat kladiva s řádně upevněným držadlem,  
*  omezení práce s nářadím na žebřících,  
*  upevnění nářadí, zajištění nářadí proti pádu 

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - uvolnění, destrukce nástroje  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, 
uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci (zlomení, roztržení apod. poškození 
nástroje) 

*  správné osazení a upevněné nástroje,  
*  použití vhodného nástroje,  
*  používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, 
nepřetěžování nářadí,  
*  vyloučení přítomnosti jiných osob v ohroženém prostoru 
(zranění vylámanými kusy zdiva apod.) 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - pád osoby s nářadím ze žebříku  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění - zlomeniny, 
zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.) 

*  zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s 
kladivem, omezení práce na žebřících,  
*  vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, 
namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení 
(plošin, schůdků a s plošinou, lešení apod.) 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - zhmoždění ruky v případě "zakousnutí" vrtáku  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě "zakousnutí" (zaseknutí) 
nebo prasknutí vrtáku, při držení obrobku v rukou 

*  obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať 
již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned 
nářadí pustit,  
*  vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě 
po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka,  
*  soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím 
protáčení,  
*  u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na 
reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků),  
*  používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a 
nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou 
silou  
*  opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky obsluhy  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  vyklouznutí, vypadnutí mechan. nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy 
nářadí, zejména rukou a přední části těla (pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje 
(vrtáku), vypadnutí nástroje 

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

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 

riziko - uvolnění nástroje  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, 

*  správné osazení a upevněné nástroje,  
*  použití vhodného nástroje,  
*  používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, 
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nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

nádvorní četa 
apod.) 

uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci (zlomení, roztržení apod. poškození 
nástroje)  

nepřetěžování nářadí,  
*  funkční ochranné zařízení 

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - pád nářadí z výšky  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě pádu nářadí z výšky při práci na 
žebřících, v případě nedostatečného upevnění nářadí 

*  omezení práce s nářadím na žebřících,  
*  připoutání nářadí k tělu, části oděvu, požití brašen, pouzder, 
poutek apod. 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - pád pracovníka při práci s nářadím  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění - zlomeniny, 
zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.) 

*  zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s 
nářadím, omezení práce na žebřících,  
*  vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, 
namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení 
(plošin, schůdků a s plošinou, lešení apod.) 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / Brusky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - roztrženého brousícího nebo řezacího kotouče  
brusky,  
*  zasažení různých částí těla částmi roztrženého brousícího nebo řezacího kotouče  

*  správné osazení a upevněné brousícího nástroje,  
*  použití vhodného brousícího nástroje, ne používání 
poškozeného nebo nadměrně opotřebovaného brousícího kotouče, 

 
*  použití brousícího kotouče s přípustnou rychlostí větší než max. 
dovolená rychlost vyznačená na štítku brusky,  
*  používání brusky souladu s účelem použití dle návodu, 
nepřetěžování nářadí, nenamáhat řezací kotouč na ohyb,  
*  funkční ochranné zařízení brousícího kotouče,  
*  ochrana brousícího kotouče před mechanickým poškozením 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Kotoučové pily 
na dřevo 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - pořezání pilovým kotoučem  
elektrické ruční kotoučové pily,  
*  pořezání při nežádoucím styku ruky s pilovým kotoučem  

*  ochranný kryt pilového kotouče, část krytu pohyblivá,  
*  připevnění dorazové lišty k materiálu, použití pravítka,  
*  použití vhodného a správně upevněného pil. kotouče, 
dodržování zákazu používat poškozené, vyhřáté pil. kotouče, s 
chybějícím zubem apod.,  
*  použití pily způsobem stanoveným v návodě k používání 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - sjetí, sesmeknutí nářadí  
ruční nářadí,  
*  sečné, řezné, bodné, tržné rány, zejména rukou, přimáčknutí, zhmoždění, otlaky, krevní 
podlitiny při úderech, sjetí nářadí na ruku, při sesmeknutí nářadí, při zlomení 
nastavitelných klíčů (hasáky, francouzské klíče) 

*  používání nářadí vhodného tvaru, typu a velikosti,  
*  při práci se sečným nářadím vést (směřovat) nářadí od těla 
pracovníka; uvolňovat silně dotaženou matici otáčením klíčem k 
sobě,  
*  správné používání nářadí (nedovolené použití páky),  
*  dodržování zákazu používat šroubováku jako sekáče, páčidla; 
dodržování zákazu používat roztažených a vymačkaných klíčů při 
povolování a dotahování matic,  
*  nepřetěžování nastavitelných klíčů 
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Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - úder kladivem do levé ruky  
ruční nářadí,  
*  pohmožděniny levé ruky;  
*  vyklouznutí kladiva z ruky 

*  soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky   

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - sečné rány při práci se sekerou  
ruční nářadí,  
*  sečné rány, useknutí prstů při práci se sekerou při provádění tesařských pracích, 
odvětvování, přípravě dřeva na palivo apod.  

*  praxe, zručnost, soustředěnost, zvýšená pozornost,  
*  pečlivé osazení topůrka a jeho zajištění proti uvolnění,  
*  dostatečně naostření sekery,  
*  zajištění přiměřeného pracovního prostoru 

  

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Nízkotlaké 
kotelny s kotli na 
plynná paliva 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha plynové 
kotelny, údržbář 
apod.) 

riziko - výbuch zemního plynu při zapalování kotle  
plynové zařízení pro kotelnu a otop kotlů,  
*  výbuch směsi zemního plynu se vzduchem při zapalování kotllů/spotřebičů a při práci s 
ohněm v uzavřených prostorách (kotelnách), kde plyn unikl (uniká)  

*  při zapalování kotlů/spotřebičů dodržovat 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 plyn. 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 dodavatelsky 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; 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 dle ČSN 38 6405 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 

  

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Zařízení na 
propan-butan 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 

riziko - natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan-butan,  
*  únik PB,  
*  výbuch, požár, popálení  
Pozn.: propan butan je směs uhlovodíků; je snadno těkavý, bezbarvý, má specifický 
zápach., je hořlavý a výbušný (ve směsi se vzduchem), není však jedovatý; je cca 2,5 krát 
těžší než vzduch, při úniku klesá k zemi a zaplavuje prostory pod úrovní terénu. PB se 
dopravuje se v kapalném stavu v lahvích.  

*  při výměně lahví PB zkontrolovat stav těsnění, hadic a hořáků 
PB; po dotažení připojovací hadice otevřít lahvový ventil a 
provést zkoušku těsnosti spojů mezi hrdlem lahve a regulátorem 
příp.i dalších spojů a míst (i lahvového ventilu);  
*  po každé výměně lahví a hadice, a při podezření z úniku PB 
provádět kontrolu těsnosti; netěsnosti se vyhledávají natíráním 
nerozebíratelných spojů pěnotvorným prostředkem (roztok 
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apod.) omrzliny - při kontaktu - dotyku - ruky osoby s pláštěm láhve saponátu nebo mýdla ve vodě apod.), v místě netěsnosti se tvoří 
bubliny, netěsnosti lze též vyhledávat sprejem nebo vhodným 
detekčním přístrojem;  
*  volit délku hadic co nejkratší; hadice spojovat hadicovými 
sponami (nikoliv drátem);  
*  při užívání nastavovacích agregátů na PB zachovávat potřebnou 
opatrnost při zapalování i užívání, řídit se návodem pro používání 
a údržbu;  
*  nepoužívat poškozeného zařízení PB ani popraskaných a 
netěsných hadic;  
*  zajišťovat čistění, seřizování a servis natavovacích zařízení na 
PB; opravy provádět odborně, používat jen vhodného těsnícího 
materiálu;  
*  při práci používat OOPP -. vhodný pracovní oděv, pevnou 
uzavřenou obuv, kožené rukavice, OOPP k ochraně očí;  
*  neponechávat zapálení hořák bez dozoru;  
*  je-li práce s agregátem BP zařazena jako požárně nebezpečná 
činnost dodržovat protipožární opatření;  
*  neumísťoval lahve PB do nevětraných uzavřených prostor, do 
prostor veřejně přístupných;  
*  podle potřeby chránit provozní i zásobní lahve před přímým 
slunečním zářením (na střechách) a jiným zdrojem tepla (teplota 
povrchu láhve nemá překročit 400 C);  
*  dopravu a manipulaci s lahvemi provádět opatrně tak, aby láhev 
a příslušenství byly chráněny proti nárazu a poškození;  
*  PB agregáty i jednotlivé hořáky používat pouze k určenému 
účelu podle návodu výrobce (např. nesmí být používány k 
vytápění šaten a jiných místností);  
*  při zjištění úniku PB v uzavřené místnosti nebo v jiných 
nevětraných prostorech zajistit, aby v místnosti nebyl otevřený 
oheň a jiné zdroje zapálení, a vyvětrat postižené místnosti i 
přilehlé prostory;  
Před zahájením používání hořáků na PB (natavování ap.) stanovit 
a vyhodnotit možné požární nebezpečí dle charakteru prováděné 
technologie, pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a 
materiálů příp. předem písemně stanovit požárně bezpečnostní 
opatření dle vyhl. MV č, 87/2000 Sb., 

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / Provoz 
vozidel na 
vnitroústavních 
komunikacích 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - přiražení osoby vozidlem k pevné konstrukci  
provoz na vnitroústavních 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 konstrukce - škody na vozidle 

*  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. 

  

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  pád břemene na řidiče vysokozdvižného vozíku  

*  jsou-li vysokozdvižné vozíky používány pro manipulaci s 
břemeny, která by mohla spadnout na řidiče (např. vysoká 
břemena nebo členěná břemena), musí být vybaveny opěrnou 
mříží, jejíž výška, šířka a velikost otvorů jsou dostatečné k tomu, 
aby účinně snížily nebezpečí pádu břemene nebo jeho části na 
řidiče;  
*  vysokozdvižné vozíky řízené řidičem (tj. kromě ručně vedených 
vozíků) opatřeny ochranným rámem nad místem řidiče, jsou-li 
užívány při stohování do větší výšky než l,5 m nad sedadlo řidiče 
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(s výjimkou vysokozdvižných vozíků řízených řidičem, kde není 
nebezpečí, že náklad - břemeno spadne na řidiče) 

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z vidlic a zasažení osoby nacházející 
se v blízkosti vozíku v důsledku chybného uložení a uspořádání manipulační jednotky a 
organizačních nedostatků  

*  vyžadovat, aby řidič dodržoval zákaz opouštět vozík, je-li 
břemeno zdviženo;  
*  palety ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál nepřesahoval 
vnější půdorysné rozměry;  
*  ložený materiál nesmí nezasahovat do nabíracích otvorů;  
*  materiál ložený na palety a do palet fixovat tak, aby bylo 
zabráněno zranění osob pádem uvolněného materiálu;  
*  břemeno a jeho části uložené na vozíku (resp. vidlicích je 
zabezpečeno proti pádu sesutí nebo posunutí (bezp. uložením, 
fixací apod.),  
*  dodržovat zákaz stohovat manipulační jednotky se znečistěnou 
(zablácenou, se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se 
znečistěnými místy styku;  
*  při stohování manipulačních jednotek nad výšku 2 m 
vysokozdvižnými vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, 
vyžadovat aby zaměstnanci používali ochranné přilby;  
*  dodržovat zákaz zdržovat se pod břemenem zdviženým na 
vidlicích vozíku;  
*  hranice stohované manipulační jednotky svislá s min. odklonem 
od svislice (max. 2 %);  
*  dále viz ČSN 26 9030 a ČSN 26 8805;  
Po dobu práce vysokozdvižného vozíku má mít řidič, popř. jiné 
osoby ochrannou přilbu (dle míry ohrožení; (stanoví-li tak 
dopravně provozní řád) 

  

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  pád břemene (palety a jiné manipulační jednotky) z vidlic a zasažení osoby nacházející 
se v blízkosti vozíku v důsledku vadné manipulace s břemeny 

*  správně nastavit rozteče nosných vidlic dle šířky palety;  
*  manipulační jednotky určené pro vidlicovou manipulaci mají 
pro zasunutí vidlice mezeru mezi jednotlivými vrstvami (nebo 
nabírací otvor) nejméně 60 mm;  
*  nosná vidlice je zcela zasunována do nabíracích otvorů palet, 
rovnoběžně s jejich osou; vidlice musí pevně podpírat paletu 
nejméně ve dvou třetinách její délky nebo šířky s vyloučením 
možnosti sklouznutí;  
*  při nasouvání vidlice nenaráží na žádné části palety;  
*  řidič vozíku břemeno nadzvedne paletu s manipulační vůlí nad 
stoh; je-li břemeno nad stohem, zdvihací zařízení vozíku musí být 
postaveno kolmo;  
*  břemeno ukládáno opatrně a bezpečně, vidlice musí být 
oddáleny od břemene spuštěním nebo předklopením zdvihacího 
zařízení, vozíku;  
*  při stohování, ukládání do regálů, nakládce a vykládce 
kontejnerů a dopravních prostředků není přesah vidlice přes vnější 
rozměry palet povolen;  
*  paletou ne manipulováno pouze jedním ramenem vidlice;  
*  vidlicová manipulace prováděna pouze s jednou paletou nebo 
nástavbou;  
POZN.  
k obsluze manipul. vozíku pověřovat jen zaměstnance k tomu 
odborně a zdravotně způsobilého (s průkazem řidiče mot. vozíku); 
řidiče nutno seznámit s bezpečným používáním vozíku a 
přídavných zařízení. Nutno zajišťovat opakovací školení a 
přezkoušení, ověřování zdrav. způsobilosti řidičů. 

  

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  přiražení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi, k pevné překážce, ke 
konstrukci 

*  šířka uliček mezi stohy odpovídá způsobu ukládání materiálu 
(šířka uličky pro průjezd dopravních vozíků, musí být alespoň o 
0,4 m větší než nejvyšší šířka vozíků nebo nákladů - viz ČSN 26 
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doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

četa, skladník, 
doprava apod.) 

9010);  
*  břemena nezasahují do prostoru řidiče vozíku a nepřekáží mu v 
řízení;  
*  jestliže při jízdě vpřed břemeno brání viditelnosti, musí vozík 
pojíždět s břemenem vzadu; za určitých podmínek, např. při 
stohování nebo při překonávání svahů, kde se požaduje pohyb s 
umístěným břemenem vpředu, musí být věnována zvýšená 
pozornost řízení vozíku za použití pomocných (přídavných) 
prostředků nebo vyžadují-li to podmínky provozu navádění jinou 
osobou;  
Dle ČSN 26 8805 má provozovatel určit osoby odpovědné za 
tech. stav a provoz vozíků (např. v dopravně provozním řádu), 
zajistit bezpečný technický stav vozíků včetně odstranění 
zjištěných poruch a závad, zajistit zaškolení a zaučení pracovníků 
provádějících údržby a opravy vozíků, zajistit předepsané 
označení, vybavení vozíků, vést přísl. záznamy o provozu vozíků.  
Provozovatel má zajišťovat pravidelnou údržbu a opravy vozíků 
na základě zjištění denní kontroly,- preventivně dle stanoveného 
časového plánu (harmonogramu), na základě výsledků 
pravidelných technických kontrol, a průběžně podle návodů 
výrobce 

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby 
pohybem a pracovní činností vozíku  
*  střet vozíku s jiným vozidlem v silničním provozu 

*  soustředěnost řidiče, sledování okolního provozu, přiměřená 
rychlost;  
*  převážené břemena nezabraňují řidiči ve výhledu;  
*  dodržování volných profilů komunikací, skladovacích zón  
*  před zahájením couvání se řidič přesvědčí, zda při couvání a 
najíždění couváním nikoho couvajícím vozíkem nezraní;  
*  vyloučení přítomnosti osob v dráze vozíku, zejména při jeho 
couvání;  
*  vozík udržován v čistém stavu aby mohly být zjištěny uvolněné 
nebo poškozené díly);  
*  zařízení zdvihu, nabírací prostředky, pedály, schůdky a podlahy 
vozíků musí být zbaveny mastnoty, oleje, bláta atd.  
*  vozíku pravidelně kontrolovány a udržovány:  
- výfukový systém a připojení karburátoru, odpařovače a 
palivového čerpadla vozíků se spalovacím motorem,  
- pneumatiky, aby se zjistilo poškození běhounu, bočnic a ráfků.  
- přilnavost plných obručí ke kovovým páskům nebo k ráfkům 
(případě nutnosti odstranit cizí tělesa z běhounu;  
- brzdy, řízení, ovládací mechanismy, výstražná zařízení, 
osvětlení, regulátory, zařízení proti přetížení  
- všechny části mechanismů zdvihání a naklápění a části 
podvozku (tyto části pečlivě a pravidelně prověřovat)  
- ochranná a bezpečnostní zařízení;  
- akumulátorové baterie, motory, regulátory nebo; stykače, 
koncové spínače, ochranná zařízení, elektrické vodiče a konektory 
(a kontrolovány)  
- hydraulické systémy, válce, ventily a jiné podobné části.  

 
*  vadný nebo poškozený vozík (který by mohl ohrozit bezpečnost 
osob nebo bezpečnost jeho prac. nasazení a který by být příčinou 
nebezpečí) vyřazen z provozu, dokud nebude opět uveden do 
bezpečného stavu;  
*  pro použití vozíku v silničním provozu (včetně nakládky a 
vykládky na silnicích a místních komunikacích) vyžádán souhlas 
DI Policie ČR  
*  vyžadují-li to podmínky použití je vozík vybavený přídavnými 
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výstražnými prostředky (světla a blikače) 

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  přiražení rukou nebo nohou břemenem na vidlicích k podlaze,  
*  přiražení osoby pohyblivou částí vozíku  

*  vyloučení přítomnosti osob v nebezpečné blízkosti vidlic a pod 
zdviženým břemenem;  

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,,  
*  popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a 
strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím odstraňování, (nebezpečné může být např. 
zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi), nebezpečí je závažnější při svařování el. 
obloukem a při drážkování propalování děr kyslíkem 

*  správné provádění svařování, důsledné používání OOPP k 
ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla;  
*  při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření jsou obdobná jako 
při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z 
většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu;  
*  ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému 
rozstřiku 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  ohrožení očí odlétnutými částicemi při oklepávání okují a výronků v místě řezu, 
odlétnutými okujemi při řezání  

*  odstraňování výronků provádět až po snížení řezací teploty;  
*  používání OOPP k ochraně očí 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  nepříznivé zatížení svalových skupin, nepřirozené pracovní polohy  

*  použití ergonomicky vhodných sedadel   

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

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

*  k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny;  
*  použití správných svařovacích a řezacích hořáků;  
*  vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování 
zpětného šlehnutí plamene;  
*  odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí;  
*  čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji;  
*  nepoužívat vadné hořáky;  
*  správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku;  
*  použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na 
acetylenové hadici;  
*  správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, 
včasné uzavření přívodu plynu;  
*  zajišťování odborné způsobilosti svářečů;  
*  uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

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

*  těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve;  
*  vyloučení znečistění lahvového ventilu s mastnotou;  
*  nepoužívání vadné lahve;  
*  správná a opatrná manipulace s lahvemi;  
*  vyloučení mechanického poškození, odlomení apod. lahvového 
ventilu;  
*  těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a 
zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na 
kyslík);  
*  včasná výměna poškozené, zpuchřelé, nadměrně popraskané 
hadice;  
*  pevné a těsné připojení hadic hadicovými svorkami (sponami, 
nikoliv drátem);  
*  ochrana hadic před mechanickým poškozením (proseknutí 
apod.), propálením a znečištěním mastnotami;  
*  chránění hadic tažených přes přechody krytem nebo použití 
vhodných uzávěrů;  
*  nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi 
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spojkami kratší než 5 m;  
*  při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes 
rameno;  
*  dodržování zákazu použití mastnot u kyslíkového zařízení;  
*  udržování svařovacího zařízení v dobrém technickém stavu, 
výměna, oprava;  
*  vyloučení vzájemné záměny používaných hadic 

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování plamenem, řezání kyslíkem,  
*  používání poškozeného redukčního ventilu, roztržení membrány a únik plynu;  
*  požár kyslíkového redukčního ventilu i když v jeho blízkosti není plamen nebo jiskra 

*  k lahvím připojovat jen redukční ventily, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny a vhodné pro příslušný plyn;  
*  udržování redukčních ventilů v nezávadném stavu a chránit je 
před nečistotou;  
*  vyloučit zamaštění kyslíkových láhvových i redukčních ventilů;  
*  před nasazením redukčního ventilu se povolit regulační šroub, 
prohlédnout se přesuvnou matice a ověřit stav těsnění (pro 
acetylen gumové, pro kyslík teflonové či fíbrové), zda není 
uvolněn pojistný šroub a odstranit nečistoty z hrdla ventilu;  
*  před nasazením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev 
odstranit případné netěsnosti ze sedla ventilu, provést. odfouknutí 
z lahve proti zanesení nečistot z hrdla láhvového ventilu do 
ventilu redukčního a zamezení případného vzplanutí regulačního 
ventilu, odfouknutí je krátkodobé (cca do 1 sec.) a u 
acetylenových lahví se neprovádí;  
*  správné našroubování redukčního ventilu;  
*  po připojení redukčního ventilu na tlakovou láhev provést 
zkoušku těsnosti (pěnivým roztokem apod.);  
*  před otevřením nasazeného redukčního ventilu nemít úplně 
povolený regulační šroub pro nastavení pracovního tlaku plynu; 
uvolnění regulačního šroubu po nasazení tlakoměru;  
*  lahvový ventil neotvírat prudkým trhnutím;  
*  nepoužívat poškozené redukční ventily (např. i v případě 
prasklého ochranného sklíčka tlakoměru);  
*  zajišťování odborné způsobilosti svářečů;  
*  nerozmrazovat redukčních ventily plamenem (rozmrzlé 
redukční ventily a rozvody plynů se rozmrazují horkou vodou 
nebo jiným vhodným ohřevem do teploty 200 st.C) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - těsné, úzké profily  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, zachycení, nárazy obsluhy 

*  správné prostorové rozmístění strojů dle čl. 4P ČSN 20 0700 a 
ČSN 73 5105 (min. průchody 600 mm, volný obslužný prostor o 
šířce 1000 mm),  
*  dostatečný prostor potřebný pro uskladnění pomocných zařízení, 
zpracovávaného materiálu i obrobků, a prostor potřebný pro 
manipulaci s těmito předměty,  
*  vyznačení komunikací a průchodů,  
*  udržování komunikací, průchodů a obslužných prostorů volně 
průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování 
materiálem, provozním zařízením  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zachycení, vtažení, navinutí rukavice včetně ruky obsluhy  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zachycení, vtažení, navinutí rukavice včetně ruky obsluhy  

*  dodržování zákazu obsluhovat stroje s nechráněnými rotujícími 
částmi (i nástroji) v rukavicích 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zasažení očí osoby odletujícími třískami  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zasažení obsluhy a pracovníků v okolí stroje (zejména soustruhů, svislých frézek, 
vodorovných obrážeček) odletujícími třískami,  
*  zranění oka, popálení nechráněných částí těla 

*  zřízení krytů pracovního prostoru proti rozletu třísek po stroji a 
okolí,  
*  zřízení plent a ochranných plechových zástěn, které zároveň 
zamezí rozstřiku, chladicí kapaliny,  
*  používání lamačů třísek, krytů pracovního prostoru,  
*  zasažení OOPP k ochraně očí a obličeje 
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Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zachycení obsluhy, navinutí končetiny upínacím zařízením  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zachycení obsluhy, navinutí končetiny, udeření uvolněným obrobkem v důsledku 
nežádoucího náhlého uvedení do chodu, nečekaného uvolnění obrobku při poklesu upínací 
síly, nedostatečné tuhosti upínacího zařízení  

*  zakrytí rotujícího upínacího zařízení,  
*  hladké povrchy upínacího zařízení, náběhové hrany upínacího 
zařízení,  
*  vhodné ustrojení obsluhy,  
*  umožnění uzamčení hl. vypínače ve vypnuté poloze 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zachycení, udeření obsluhy upnutým rotujícím materiálem, klikou  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zachycení, navinutí, udeření obsluhy upnutým rotujícím materiálem vyčnívajícího z 
rotujícího zařízení  
*  zachycení, udeření obsluhy otáčející se klikou, kolem 

*  zabezpečení vnějšího konce materiálu přídavným ochranným 
zařízením (např. trubkové kryty vyložené gumou, podepřené 
stojanem),  
*  vyloučení vstupu do nebezpečného prostoru,  
*  funkční zařízení pro odtlačení kola ze záběru (např. pružina) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zachycení, vtažení, navinutí části těla, vlasů obsluhy  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zachycení, vtažení, navinutí části těla, vlasů - skalpování (při obsluze vrtačky, 
nástrojařské frézky), oděvu popř. nechráněnými rotujícími částmi stroje, nástrojem  

*  správné ustrojení obsluhy, používat nepoškozený pracovní oděv, 
bez volně vlajících částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů i 
nohavic; pracovní blůza zasunout do pracovních kalhot,  
*  stroj neobsluhovat v zástěře nebo pracovním plášti,  
*  používání pokrývky hlavy (čepice, síťka, šátek), která nesmí mít 
volně vlající cípy, šátek zavazovat za hlavou (nikoliv pod bradou) 
tak, aby vlasy nevyčnívaly,  
*  stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, náramkových 
hodinek, vázanek, šál apod.,  
*  používání gumových prsteníků pracovníky, kteří mají na rukou 
nebo prstech obvaz (např. gázový obvaz, kožený prsteník) - týká 
se zejména obsluhy vrtaček, hrotových soustruhů,  
*  nepoužívat rukavice při obsluze stroje za chodu (používání 
rukavic je nebezpečné zejména při obsluze vrtaček,  
*  seřizování, údržbu, mazání provádět za klidu stroje 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  pořezání třískami, pořezání rukou o ostří nástrojů (vrtáků), o třísku namotanou popř. 
ulpěnou na nástroji, o upínací zařízení nebo o upínané obrobky  

*  používání rukavic (ale jen při manipulaci s obrobkem pokud je 
nástroj v klidu);  
*  k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, smetáků nebo 
vyfukovacích vzduchových pistolí;  
*  dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v 
rukavicích a vyfukovat odpad ústy  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  zachycení, navinutí ruky, nežádoucí kontakt ruky s vrtákem; (zachycení volně vlajícího 
konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, 
hodinky, obvazy na rukou, rukavice rotujícím vřetenem, sklíčidlem, nástrojem - vrtákem);  
*  zachycení rotujícím vrtákem, kličkou a klínem ponechaným ve vřetenu)  

*  neodstraňování třísek rukou;  
*  nebrždění vřetena se sklíčidlem rukou;  
*  nesahání rukou do nebezpečného prostoru za chodu;  
*  neponechávání kličky ve vřetenu;  
*  dodržování zákazu používat při obsluze stroje rukavic;  
*  vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazu na ruce 
atd.;  
*  dodržování zakázaných manipulací dle příl.ČSN 20 0700 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  zachycení vlasů, skalpování při kontaktu s rotujícím vrtákem nebo vřetenem  

*  použití čepice, šátku správně zavázaného, má-li obsluha dlouhé 
vlasy 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  zachycení a vtažení končetiny řemeny při přehazování rychlosti  

*  zakrytování řemenových převodu od el. motoru k vrtacímu 
vřetenu;  
*  přehazování řemenů provádět za klidu stroje  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  zranění rukou, naražení ruky do frémy vrtačky (při vrtání obrubku ve volné ruce, při 
přidržování obrobku a nedostatečně upevněném obrobku);  

*  zajištění obrobku proti pootočení (nezaručuje-li toto hmotnost 
obrobku);  
*  použití vhodného přípravku pro upevnění obrobku;  
*  vybavení vrtačky svěrákem  
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Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Stolní brusky a 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - stolní, stojanové brusky, rozřezávací brusky - rozbrušovačky,  
*  zachycení a odhození obroku, vtažení obrobku včetně ruky mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj podpěrky resp. krytu v případě zaklínění broušeného předmětu mezi přední okraj 
podpěry a brousící kotouč, zejména brousí-li se pod vodorovnou osou kotouče, při 
broušení z volné ruky;  
*  poranění prstů (zbroušením) při styku ruky obsluhy s rotujícím brousícím kotoučem 
během broušení 

*  vybavení brusky opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce 
používat stavitelné opěrky správně nastavené;  
*  nepoužívání nadměrně opotřebovaného kotouče;  
*  včasné seřizování mezery mezi podpěrou a obvodem brousícího 
kotouče (max. 3 mm);  
*  udržování rovné, nevybroušené přední hrany podpěry; správná 
obsluha a držení obrobku;  
*  používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí příp. 
obličejového štítu  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Stolní brusky a 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - stolní, stojanové brusky, rozřezávací brusky - rozbrušovačky,  
*  zranění obsluhy popř. i dalších osob v okolí brusky zasažením úlomky a částicemi 
kotouče v případě roztržení brousícího kotouče (týká se i řezacích brusek, rozbrušovaček s 
tenkými řezacími kotouči k dělení materiálu)  
*  zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmrštěným obrobkem 

*  správné skladování a zacházení s kotouči, použití 
nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho správné upnutí (dle 
ČSN 20 0700 a ČSN 20 0717) zkušeným a k tomu pověřeným 
pracovníkem;  
*  před upnutím brusného kotouče zjistit jeho vhodnost pro brusku, 
prohlídkou a poklepem ověřit jeho neporušenost;  
*  po upnutí kotouče provést zkušební chod;  
*  vyloučení porušení pevnosti kotouče např. nadměrným a 
nestejnoměrným přítlakem broušeného předmětu na kotouč, 
nebrzdit dobíhající kotouč;  
*  rovnoměrné opotřebení kotouče,  
*  správný pracovní postup při broušení, nebroušení z boční strany 
kotouče;  
*  nenamáhání tenkého řezacího kotouče na ohyb; *  nenarážení 
ostrého obrobku na kotouč;  
*  nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, naštípnutým 
nebo jinak poškozeným brusným/řezacím kotoučem;  
*  nepřekročit max. dovolenou obvodovou rychlost a počet otáček 
v závislosti na průměru kotouče dle štítku na stroji;  
*  správně konstruovaný, instalovaný a používaný ochranný kryt 
včetně hradítka (neodstraňovat kryty brusných kotoučů);  
*  vhodné umístění brusky(jiná pracoviště mimo rovinu rotace 
kotouče) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  zachycení rukou, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, 
šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou apod. rotujícím 
universálním sklíčidlem, unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími úhelníky, 
případně i nezakrytými hnacími a převodovými mechanismy  
*  úder rotujícím universálním sklíčidlem;  
*  zachycení obsluhy rotujícími čelistmi sklíčidla, unášecím srdcem 

*  při odstraňování třísek používat háčky, smetáky, štětce, škrabky; 
 

*  správné ustrojení obsluhy bez volně vlajících částí, v případě 
nebezpečí zachycení vlasů používat čepici nebo správně uvázaný 
šátek;  
*  měření a výměnu obrobků provádět za klidu vřetene;  
*  použití ochranných odklopných krytů nebo unášecích desek 
rotačního tvaru 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  zachycení volného konce prac. oděvu, vlasů obsluhy, úder různých částí těla 
rozkmitaným koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího nechráněného tyčového 
obrobku  

*  použití ochranné vodící trubky při obrábění dlouhého materiálu 
(tyčoviny, trubek apod.) k zamezení přístupu k rotujícímu 
obráběnému materiálu, který vyčnívá ze stroje ven z uličky a k 
zabránění ohnutí zpracovávaného materiálu 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  zranění rukou obsluhy při nesprávných pracovních postupech při leštění a ručním 
srážení hran  

*  při leštění nedržet smirkové plátno v ruce, ale přichytit jej na 
držák, pilník apod.;  
*  dodržování zákazu pilování nebo leštění obrobku s 
vystupujícími částmi, výřezy nebo drážkami 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Pily na 
kovy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pily na kovy,  
*  zhmoždění, udeření popř. jiné zranění obsluhy následkem pádu nespolehlivě 
podepřeného řezaného materiálu při jeho odřezávání nebo upínání 

*  správný pracovní postup;  
*  řádné a spolehlivé podepření a fixace řezaného materiálu  
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Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Pily na 
kovy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pily na kovy,  
*  uklouznutí a pád pracovníka na podlaze znečistěné rozstříknutou chladící kapalinou 

*  zabránění úniku a úkapům řezné, chladící kapaliny na podlahu, 
příp. její včasný úklid, vhodné rozvody a sběrače řezné kapaliny  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / 
Závitořezné stroje 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - závitořezné stroje,  
*  zachycení, navinutí ruky, rukávu nebo volně vlající části oděvu obsluhy na rotující části 
stroje  

*  ochranné kryty příp. zvláštní opatření při obrábění delších kusů    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / 
Závitořezné stroje 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - závitořezné stroje,  
*  pořezání třískami, pořezání rukou o ostří obrobku  

*  používání rukavic ale jen při manipulaci s obrobkem, pokud je 
nástroj v klidu  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / 
Závitořezné stroje 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - závitořezné stroje,  
*  pád trubky, zasažení nohy, přiražení ruky obsluhy  

*  dostatečný manipulační prostor, správná manipulace, a držení 
obrobku  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  nebezpečný přesah obrobku přes upínací plochu stolu, zachycení a naražení do obsluhy  

*  výstražné barevné označení přesahu výrobku    

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - přetížení a namožení  
ruční manipulace,  
*  přetížení a namožení,  
*  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,  
Limitující hodnoty fyzické zátěže závisí na celé řadě faktorů, zejména na věku, fyzické 
kondici, pohlaví, statickém nebo dynamickém zatížení, hmotnosti a tvaru manipulovaného 
břemene, způsobu prováděné manipulace, výšce a době zvedání, dráze přenášení břemen, 
frekvenci manipulačních úkonů a na zdravotním stavu, zvláště u slabších jedinců, žen a 
mladistvých.  
*  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 

*  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, 
seřizovatelnými popruhy, vozíky, přepravky, koše, klece, 
polohovadla, válečky, skluzy apod.  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - poškození páteře  
ruční manipulace,  
*  poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné 
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 že způsobit pracovníkům 
úraz, zejména v případě srážky.  

*  výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech 
manipulace,  
*  dodržování zásad bezpeč. a zdraví nezávadného způsobu 
manipulace, pokud možno v poloze bez s ohnutých zad,  
*  správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko 
těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulace provádět 
pokud možno v poloze bez s 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 
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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) 

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 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - přiražení břemenem  
ruční manipulace,  
*  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 

*  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, kolečkových zvedáků 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),  
K nebezpečným zatížení svalů a páteře dochází zpravidla při 
okamžitých max. zatížení. Zaměstnanci na to doplácejí nemocemi 
pohybového ústrojí a úrazy páteře. Dochází zpravidla k velkému 
zatížení meziobratlových plotének (proto je důležité chránit si 
páteř, zvláště u dospívajících osob, jejichž organismus se vyvíjí). 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád břemene na osobu  
ruční manipulace,  
*  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 

*  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) 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - změna polohy břemene  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v 
důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru, po 
posunutí převážených břemen během jejich dopravy atd.  
Pozn.: Při pohybu dopravního prostředku působí na náklad rázy, vibrace, které vyvolávají 

*  vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při 
vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu 
zajišťující jeho stabilitu,  
*  vyloučení přítomnost osob nepodílejících se na vykládce a 
vykládce,  
*  při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů 
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dopravních 
prostředků 

zvýšení statických sil s dynamickou složkou, jejichž velikost závisí zejména na druhu, 
technickém stavu a vybavení dopravního prostředku, na hmotnosti nákladu, na rychlosti 
dopravního prostředku a velikosti jejích změn, na způsobu ložení a fixace materiálu a na 
druhu a stavu dopravní trasy. 

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 prostředcích, 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 dopr. prostředku a 
možnému převržení nebo sesutí nákladu 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - pád břemene při vykládce/nakládce  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a nakládce na pracovníka/osobu  

*  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,  
*  lyžiny nesmějí mít větší sklon než 300 od vodorovné roviny; 
nosníky lyžin upevňovat na dopravním prostředku pomocí háků či 
jiného spolehlivého upevňovacího zařízení  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - sesutí a vypadnutí břemene z ložné plochy  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních prostředků a 
jejich pád na osobu  

*  při otevírání bočnic, klanic a zadního musí otvírající pracovník 
zabezpečit, aby jimi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo 
zasažen,  
*  těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní čelo, 
vysoké předměty musí zajišťovat proti ztrátě stability;  
*  používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 
tak, aby bylo vyloučeno nebo maximálně omezeno vypadávání 
materiálů  
*  ložné operace provádět pokud možno na rampách 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - vymrštění shozeného materiálu  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  vymrštění shozeného materiálu a zasažení pracovníka  

*  dlouhé a pružné předměty (tyčový hutní materiál, nesvazkované 
trubky apod.) se při vykládání neházet na zem nebo podlahu, aby 
jejich případným vymrštěním nedošlo ke zranění osob v blízkosti 
prováděné manipulace  

  

Technické zaměstnanec ve riziko - uklouznutí a pád osoby  *  čistění a udržování venkovních cest v zimním období,   
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zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

venkovní komunikace a venkovní prostory,  
*  uklouznutí a pád osoby při chůzi po zasněžených, zejména namrzlých cestách a na 
venkovních pochůzných prostorách  

odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp (zajišťování 
vlastními prostředky,  
*  zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené 
viditelnosti 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád břemene na osobu  
venkovní komunikace a venkovní prostory,  
*  pád manipulovaného břemene (manipulační jednotky) nebo jeho části  
*  pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu 

*  nesnižovat stabilitu stohu, hranice,  
*  zajišťovat materiál po odstranění fixačních prostředků (drátu, 
pásky, fólie apod.) proti pádu,  
*  neopírat materiál, předměty, zařízení,žebříky apod. o stohované 
manipulační jednotky,  
*  vyloučení přítomnosti osob v pásmu možného pádu břemen 
manipulovaných jeřábem, motorovým vysokozdvižným vozíkem 
apod.,  
*  používání ochranné přilby v prostorách stohovaných 
manipulačních jednotek ve výšce nad 2 m 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád osoby z výšky  
venkovní komunikace a venkovní prostory,  
*  pád osoby z výšky, ze stohované manipulační jednotky,  
*  pád pracovníka při odebírání materiálu ze stohu 

*  dodržovat zákaz vystupovat a lézt po stozích, nastohovaných 
paletách a jiných manipulačních jednotkách,  
*  používat vhodného prostředku ke zvýšení místa práce nutných 
činnostech na stohu (hranici) bez narušení jeho stability,  
*  neopírat žebřík o stohované manipulační jednotky,  
*  zvýšená opatrnost při vstupu na horní část skládky (např. za 
účelem zavěšení nebo odvěšení vázacího prostředku),  
*  pokud je nabírání (ruční odebírání) umožněno z nastohovaných 
jednotek, je prováděno bezpečně, např.z manipulační plošiny, ze 
žebříků, schůdků apod.  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - sesutí stohovaných palet  
stohování materiálu,  
*  sesutí stohovaných palet nebo jiných manipulačních jednotek,  
*  pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných manipulačních jednotek  

*  udržování povrchu ploch ke stohování palet a nástaveb včetně 
uliček v řádném stavu, zejména rovnosti,  
*  manipulační jednotky ukládat do příslušných předem určených 
skladovacích zón,  
*  ložené prosté palety stohovat jen jsou-li loženy materiálem, 
který snese bezpečné stohování a zaručuje vytvoření stabilního 
stohu,  
*  neopírat palety apod. o sebe,  
*  palety a nástavby ložit rovnoměrně tak, aby ložený materiál 
(výrobky) nepřesahoval vnější půdorysné rozměry;  
*  materiál ložit tak, aby nezasahoval do nabíracích otvorů ani při 
nastohování,  
*  materiál, ložený na palety a do palet a nástaveb fixovat tak, aby 
bylo zabráněno zranění osob pádem uvolněného materiálu;  
*  dodržování zákazu stohovat palety a nástavby se znečistěnou 
(zablácenou, se zmrazky apod.) opěrnou plochou a se 
znečistěnými místy styku),  
*  stohy palet nebo nástaveb vytvářet z ložených nebo prázdných 
palet, a nástaveb nebo spodní vrstvy stohu z ložených a horní 
vrstvy z prázdných palet nebo nástaveb,  
*  pro každý druh a typ manipulačních jednotek stanovit stohovací 
výšku, případně max. počet vrstev,  
*  při stohování palet, nástaveb na palety, ukládacích beden a 
kontejnerů nepřekračovat jejich stanovenou stohovací nosnost a 
stohovací výšku,  
*  vytvářet stohy a hranice tak, aby byly stabilní, nikoliv 
jednostranně nakloněny od kolmice k ploše stohování; hrozí-li 
nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení jejich neprodlené  
bezpečné zajištění nebo rozebrání 

  

Technické 
zázemí / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - strojní postřikovače,  
*  úraz el. proudem při používání postřikovače v blízkosti nekrytého venkovního 

*  dodržování ČSN 34 3089, ČSN 34 3108, zejména dodržování 
přísl. vzdáleností od el. zařízení  
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Zahradnictví / 
strojní 
postřikovače 

(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

elektrického vedení *  snížení souvislého vodního paprsku;  
*  nepoužívat stroj bez seznámení s návodem pro jeho bezpečný 
provoz, obsluhu a údržbu;  
*  dodržovat návod k používání, neprovádět zakázané manipulace, 
zejména nebezpečné činnosti za chodu stroje 

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Odstavné a 
parkovací plochy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - odstavné a parkovací plochy, pád osoby na rovině  
*  uklouznutí, pád osoby  

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

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Venkovní 
komunikace a 
pracoviště 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - venkovní komunikace a pracoviště, pád osoby na rovině,  
*  uklouznutí,  
*  zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách  

*  včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k 
zabránění uklouznutí a pádu při 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 ve stejné úrovni 
s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné apod.,  
*  bezbarierové vstupy a přechody pro slepce  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Elektrická 
zařízení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména údržby) 

*  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,  
*  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 

*  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)  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - vrata, dveře - samovolné zavření křídel vrat  
*  naražení, tlak, přitlačení,  
*  samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru,  
*  přiražení, naražení osoby neočekávaným pohybem křídel vrat 

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

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Provozní budovy 
a jejich části 

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob 

riziko - uklouznutí a pád osoby,  
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 podlahách při chůzi nebo pracovních činnostech,  
*  uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi  

*  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, umývárnách použití rohoží,  
*  čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot 
zvyšujících kluzkost,  
*  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,  
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*  podle potřeby používání protiskluzné obuvi (jemné profilové 
podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s 
hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - prostup požáru do šachty  *  výměna dřevěných šachetních dveří a dřevěné klece výtahu,  
*  rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pád osoby do výtahové šachty  
*  nebezpečí vyplývající pro osoby a uživatele výtahu v případě jízdy klece při otevřených 
dveřích nebo při možnost otevření dveří, za kterými nestojí klec (navození krajní havarijní 
situace přemostěním dveřního spínače, event. použitím zastaralé dveřní uzávěrky)  

*  bezpečnostní zajištění dveří (dveřní spínač, uzávěrka) 
zabraňující uvedení výtahu do chodu, jsou-li některé z dveří 
otevřeny,  
*  bezpečnostní opatření a zařízení vylučující možnost navození 
krajní havarijní situace přemostěním dveřního spínače resp. 
použitím zastaralé dveřní uzávěrky,  
*  bezpečnostní zařízení k zabránění otevření dveří pokud je klec 
mimo stanici,  
*  funkční zabezpečovací zařízení zajišťující šachetní dveře,  
*  rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu dle 
požadavků ČSN 27 4002, ČSN 27 4011,  
*  zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s provozem 
výtahu  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - propadnutí osoby do šachty  
*  propadnutí dopravované osoby do šachty při zastavení klece v horní části otevíracího 
pásma a otevření šachetních dveří při vyprošťování z klece  

*  odpovídající ochranná prahová deska,  
*  zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s provozem 
výtahu  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - zneužití ovladače stop v kleci výtahu bez klecových dveří/s klecovými dveřmi, 
možnost navozovat různé nežádoucí poruchové stavy neoprávněnými osobami, určité 
skupiny výtahů sjíždějí jiným než navoleným systémem (srovnávací jízda)  

*  pravidelná péče o řádný technické stav výtahu,  
*  zajistit provádění pravidelného servisu, v případě vykonávání 
nepřetržitého 24 hodinového servisu musí být umožněno příslušné 
servisní firmě řádné plnění povinností v části 4.4 ČSN 27 4002,  
*  zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených závad a 
poruch výtahu  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - havárie výtahu při selhání kterékoliv mechanické části, při selhání mechanické 
části brzdy  

*  neužívání jednoduchých mechanických částí brzd,  
*  rekonstrukce staršího výtahového stroje bez zdvojených 
mechanických částí elektromechanické brzdy,  
*  včasná údržba, oprava, výměna odzkoušení,  
*  provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a 
provozních úředních zkoušek dle ČSN 27 4002 (tab. 1, příl. C)  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ohrožení neoprávněných osob  
*  nežádoucí dotyk nebo zachycení pohyblivými částmi (pohonu výtahu apod.)  

*  uzamčení poklopů ve stropech klecí a dveří strojoven    

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pád klece při přetržení nosných orgánů (lan)  *  provádění provozních a odborných prohlídek,  
*  zachycovače mechanicky zajišťující klec  

  

Technické 
zázemí / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - přiražení končetin mezi příčle  
dvoukolový výsuvný žebřík ZD 12,  

*  před i po vysunutí výsuvného dílu a před každým výstupem 
zkontrolovat správnou funkci obou západek zvedacího zařízení 
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Žebříky / Žebříky 
přívěsné, 
pojízdné, 
výsuvné 

(údržbář, zahradník 
apod.) 

*  přiražení končetin mezi příčle nosného a výsuvného dílu v případě sjetí výsuvného dílu,  
*  pád osoby ze žebříku při selhání funkce západek a nežádoucího pohybu výsuvného dílu  

(zejména v zimním období může ztuhlý tuk na čepu způsobit 
váznutí západek),  
*  vysunutí žebříku do požadované polohy vysouvacím zařízením 
tak, aby samočinné západky seděly na příčce nosného dílu,  
*  správná činnost samočinné brzdy uvnitř zvedacího a 
vysouvacího zařízení (brzda je uváděna v činnost příslušnými 
západkami (červené barvy),  
*  správný postup sklápění (odjištění západky) dle návodu,  
*  nevysunovat ani nezasunovat žebřík při porušení funkce 
pohybových mechanizmů, při vytvoření uzlu na laně, jejího 
vysmeknutí z bubnu nebo kladky apod.,  
*  1 x za půl roku zkoušet funkci samočinných západek při 
vysouvání a zastavení na každé příčli včetně ověření působení 
brzdy, kontrola lan,  
*  1 x ročně zkouška pevnosti žebříku( návod a ČSN 38 9815),  
*  opravy provádět odborně 

Technické 
zázemí / 
Žebříky / Žebříky 
přívěsné, 
pojízdné, 
výsuvné 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zahradník 
apod.) 

riziko - úraz el. proudem  
dvoukolový výsuvný žebřík ZD 12,  
*  zasažení osoby el. proudem  

*  nezdvihat ani nepoužívat žebřík v nebezpečné blízkosti el. 
venkovního vedení - zák. č 222/94 Sb. a ČSN 34 3108  

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Benzínové 
přenosné přístroje 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - popálení obsluhy plamenem přístroje  
ohřívací a ožehovací přístroje páječky,  
*  popálení obsluhy plamenem přístroje při používání a při dotyku pracovníka s horkými 
povrchy  

*  přístroj neumísťovat ústím plamenice blízko svislé konstrukce 
(zdi apod.) aby nedošlo ke zpětnému ošlehu nádrže plamenem,  
*  správné pracovní postupy,  
*  při nahřívání a provozu lampy nesměřovat hořák proti osobám,  
*  neohřívat nádržku odrazem plamene od zdi nebo jiné pevné 
překážky,  
*  nepracovat s obnaženým tělem, používání OOPP (rukavic) 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Benzínové 
přenosné přístroje 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - požár od otevřeného plamene lampy  
ohřívací a ožehovací přístroje páječky,  
*  požár od otevřeného plamene lampy, vyjímečně od horkých povrchů  

*  dodržovat návod k obsluze, používat předepsané palivo,  
*  plnit nádržku technickým benzínem max. do výše spodního 
okraje nalévacího hrdla,  
*  při plnění přístroj postavit na vodorovnou plochu a dbát aby 
nedošlo k rozlití benzinu,  
*  nádržku neplnit benzínem v blízkosti otevřeného ohně a 
zapalovat v případě rozlití hořlavé kapaliny,  
*  nádržku doplňovat hořlavou kapalinou až po zhašení plamene, 
poklesu přetlaku a náležitém vychladnutí nádržky,  
*  přístroj nepoužívat v uzavřených prostorách s hořlavými výpary 
nebo jiném výbušném prostředí,  
*  neohřívat nádržku odrazem plamene od zdi nebo jiné pevné 
překážky,  
*  v případě, že přetlak vzduchu začne unikat pojistným ventilem 
přístroj zhasnout (prac. přetlak je max. 0,1 Mpa),  
*  před přepravou, manipulací nebo uložením v uzavřených 
prostorách nechat přístroj vychladnout, uzávěr paliva otočit do 
uzavřené polohy a přístroj umístit vodorovně, aby z něj nevytekl 
benzin,  
*  zákaz ponechávat hořící lampu bez dozoru,  
*  před zahájením používání benzínových přístrojů stanovit a 
vyhodnotit možné požární nebezpečí dle charakteru prováděné 
technologie, pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a 
materiálů příp. předem písemně stanovit požárně bezpečnostní 
opatření dle vyhl. MV č. 87/2000 Sb.  

  

Technické 
zázemí / Malá 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - odletující části opracovávaných materiálů  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  

*  při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku 
(odmrštěnými částicemi zdiva, betonu, kamene, betonu) používat 
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mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / Kladiva 
elektrická vrtací, 
sbíjecí a bourací 

(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

*  zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů  brýle nebo obličejové štíty 

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - navinutí, namotání oděvu  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující vrták u vrtacích 
kladiv a rotující upínací součásti  

*  vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, 
(nebezpečné je držet vrtací kladivo v rukavicích),  
*  provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li 
kladivo v klidu,  
*  dodržování zákazu přenášení kladiva zapojeného do sítě s 
prstem na spínači,  
*  dodržování zákazu zastavovat rotující vrták rukou 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - padající části omítky, zdiva, betonu  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva, betonu  

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

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - pořezání nástrojem  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  pořezání obsluhy rotujícím vrtákem při nežádoucím styku ruky s nástrojem např. při 
nežádoucím uvedení kladiva do chodu 

*  nepřenášet nářadí s prstem na spínači, při připojení k síti,  
*  udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí, 
ochrana před olejem a mastnotou,  
*  nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se 
nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem, např. při nežádoucím 
uvedení do chodu,  
*  seřizování, čistění, mazání a oprav kladiv provádět jen je-li 
nářadí v klidu,  
*  před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač 
vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem 
(kolíkem) nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na 
stálý chod,  
*  před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené 
kryty nebo jiné části nářadí  
*  dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou 
a rukou odstraňovat třísky a odpad,  
*  po ukončení práce nebo při prac. přestávkách, před údržbou a 
před výměnou nástrojů vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky a 
odstavit v bezpečné poloze,  
*  nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem 
vypnout nebo zapnout,  
*  nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu,  
*  nářadí přenášet jen za část k tomu určenou  

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / Kladiva 
elektrická vrtací, 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - prašnost  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  nebezpečí prašnosti - ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích 
cest, plicní onemocnění, při dlouhodobější práci s kladivem při bourání apod.  

*  při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene 
používat ochrannou masku (respirátor),  
*  používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu 
nářadí  
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sbíjecí a bourací 

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - nadměrná hlučnost  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  hlučnost  

*  používat OOPP proti hluku dle naměřených hodnot (např. u 
typu WACKER EHB 10 je hodnota hluku 100 dB);  
*  bezpečnostní přestávky (např u typu WACKER EHB 10 v trvání 
min. 15 min, úhrnná doba práce s tímto kladivem však nesmí 
překračovat 30 min. na jednoho pracovníka za směnu!) 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - působení vibrací  
elektrická vrtací, sbíjecí, bourací kladiva,  
*  vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, 
cévní poruchy, onemocnění nervů  

*  udržování nářadí v řádném technickém stavu,  
*  dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k 
obsluze,  
*  opatření dle zařazené kategorie (riziková práce); pravidelné 
lékařské prohlídky atd.,  
*  při projevu poškození zdraví (degenerativní změny, které 
vznikají přímým mechanickým účinkem rázů, příznaků 
traumatické vibrační vazoneurózy při dlouhodobější práci s 
některými druhy kladiv ihned přeřadit pracovníka na jinou práci 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - odletující části opracovávaných materiálů  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci vrtačkami, bouracími 
kladivy, sekáči apod. (elektrickými i pneumatickými);  
*  zranění očí a obličeje odletujícími částmi při opracovávaných různých materiálů 
pneumatickými i elektrickými bruskami, vrtačkami, bouracími kladivy, sekáči apod.; 
(nejzávažnější je ohrožení očí odlétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi 
broušeného a řezaného materiálu a zejména brousícího resp. řezacího kotouče u brusek) 

*  při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku 
(např. u vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) 
používat brýle nebo obličejové štíty,  
*  používání brýlí, popř. i obličej. štítků k ochraně očí, popř. 
obličeje před odlétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi 
broušeného (řezaného) materiálu a brousícího resp. řezacího 
kotouče zejména u brusek a kotoučových pil u ostatních nářadí dle 
míry ohrožení 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

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

*  vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí,  
*  nepracovat v rukavicích,  
*  dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky 
apod., (nebezpečné je držet nářadí, zejména vrtačky, při práci v 
rukavicích),  
*  provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li 
nářadí v klidu,  
*  dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem 
na spínači,  
*  dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou 
a rukou odstraňovat třísky a odpad 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - uvolněné, padající části  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva, betonu při práci s 
nářadím nad hlavou či rameny 

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

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - nadměrná prašnost  
mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně,  
*  ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění. 
Při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene a stavebních materiálů a výrobků 
(zvlášť nebezpečný křemičitý (silikonový) prach přírodních hornin (granitu, žuly, 

*  při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene 
používat ochrannou masku (respirátor),  
*  používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu 
nářadí  
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mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

pískovce apod.), kameniny, betonu, teraca apod.)  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

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

*  udržování nářadí v řádném technickém stavu,  
*  dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k 
obsluze 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / Brusky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - pořezání rotujícím nástrojem  
brusky,  
*  pořezání rotujícím nástrojem (brousícím, řezacím kotoučem), při styku ruky s nástrojem 
např. při nežádoucím uvedení do chodu 

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

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / Hoblíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů apod.) 

riziko - pořezání  
elektrické hoblíky,  
*  pořezání prstů, zhmoždění ruky  

*  plochu dřeva opracovávat ve směru dřevních vláken, 
rovnoběžně s podélnými hranami dřeva  

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 

riziko - nežádoucí pohyb hoblíku a materiálu  
elektrické hoblíky,  
*  nežádoucí pohyb (zpětný vrh) el. hoblíku a obrobku  

*  plochu dřeva opracovávat ve směru dřevních vláken, 
rovnoběžně s podélnými hranami dřeva 

  

Strana 87 z 
177

  
 

  

Rizika v NNB

87/177 22.10.2019



mechanizovaná 
nářadí / Hoblíky 

technických 
provozů apod.) 

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / Hoblíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů apod.) 

riziko - pád osoby po ztrátě stability  
elektrické hoblíky,  
*  ztráta stability obsluhy po vynaloženém úsilí při obsluze hoblíku  

*  správné nastavit tloušťky třísek; odstranění kovovým předmětů; 
menší předměty spolehlivě upnout,  
*  stabilní postoj, hoblík při práci držet oběma rukama,  
*  na obrobek nasazovat jen zapnutý hoblík,  
*  nestrkat ruce do nebezpečné blízkosti hřídele ani do dráhy 
pohybu hoblíku 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - kontakt s rotujícím nástrojem  
elektrické vrtačky,  
*  pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem nebo jiným použitým rotujícím nástrojem) při 
styku ruky s nástrojem např. při nežádoucím uvedení do chodu  

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

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - vyklouznutí nářadí z ruky  
ruční nářadí,  
*  vyklouznutí nářadí z ruky  

*  používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů,  
*  pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.,  
*  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,  
*  pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce,  
*  pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - uvolnění pracovní části nářadí  
ruční nářadí,  
*  zasažení pracovníka uvolněným nástrojem kladivem, hlavicí apod. z násady 

*  nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.) 
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Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - pád nářadí ze zvýšených pracovišť  
ruční nářadí,  
*  pád nářadí ze zvýšených pracovišť, naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány 

*  neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, 
zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod.,  
*  zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen apod. při 
práci ve výšce 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - pád nářadí ze zvýšených pracovišť  
ruční nářadí,  
*  odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s nářadím ve stísněných prostorách, při 
opravách, údržbě  

*  úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s 
nářadím ve fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník 
nemusel pracovat nářadím např. nad hlavou 

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - zasažení osoby nářadím  
ruční nářadí,  
*  zasažení osoby nářadím (lopatou, krumpáčem, vidlemi)  

*  udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky   

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Nízkotlaké 
kotelny s kotli na 
plynná paliva 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha plynové 
kotelny, údržbář 
apod.) 

riziko - výbuch zemního plynu  
plynové zařízení pro kotelnu a otop kotlů,  
*  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,  
- 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 

*  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 plyn. 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 nosnou konstrukce, k zavěšování 
různých předmětů, zabránění poškození plynových potrubí a 
jiných plynových zařízení,  
*  provádět resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení 
čistění, seřizování a dodavatelsky 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 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 apod.),  
*  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 dle ČSN 38 6405 armatur, 
plynoměrů, šroubení pro připojení spotřebičů apod.),  
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*  šachtách a nevětratelných prostorách provádět kontrolu ovzduší 
vždy před vstupem do těchto prostor,  
*  provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení, 
včetně odstraňování zjištěných závad 

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Nízkotlaké 
kotelny s kotli na 
plynná paliva 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha plynové 
kotelny, údržbář 
apod.) 

riziko - otrava oxidem uhelnatým  
plynové zařízení pro kotelnu a otop kotlů,  
*  otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku v plynových kotelnách, případně přilehlých 
prostorách,  
*  nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů,  

*  při uvádění zapalování a provozu posupovat podle místního 
provozního řádu, resp. návodu a pokyny výrobce,  
*  před zapálením kotle/ spotřebiče se přesvědčit o nezávadnosti 
odtahu spalin,  
*  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) dle ČSN 38 
6405,  
*  zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat a ve 
lhůtách dle provozního předpisu, provádět odborné prohlídky 
kotelny každý rok 

  

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Nízkotlaké 
kotelny s kotli na 
plynná paliva 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha plynové 
kotelny, údržbář 
apod.) 

riziko - porucha, poškození kotle  
plynové zařízení pro kotelnu a otop kotlů,  
*  poškození kotle,  
*  vyjímečně výbuch kotle v případě nedostatku vody v kotli a přetopení kotle  

*  při uvádění zapalování a provozu posupovat podle místního 
provozního řádu, resp. návodu a pokyny 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 dle ČSN 06 0830 (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 

  

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Spotřebiče na 
plynná paliva v 
budovách 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - spotřebiče na plynná paliva v budovách,  
*  výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem iniciací při nekontrolovaném úniku a 
výronu zemního plynu v uzavřených prostorách, narušení, poškození a netěsnosti 
spotřebního rozvodu, spotřebiče, uzávěrů plynu, spojovacích částí apod. s následným 
únikem zemního plynu do uzavřených prostor, kde dojde k výbuchu vytvořené výbušné 
směsi  
*  vadná instalace pojistky plamene spotřebiče;  
*  přehřátí spotřebiče v důsledku vysokého příkonu;  
*  kolísající nebo neorganizovaně obnovený tlak plynu, když hořák předtím uhasl;  
Základní faktory, které charakterizují nebezpečnost výbuchu jsou: maximální tlak a 
teplota výbuchu, rychlost růstu tlaku při výbuchu, tlak v čele rázové vlny, drtící a trhací 
účinky výbušného prostředí (viz ČSN EN 1127-1 (83 3250) účinky naakumulované 
tlakové energie (detonace, rozmetání, hoření, explozivní hoření deformace,popálení, 

*  kontrola projektové dokumentace před zahájením prací;  
*  dodržení podmínek dodavatele plynu;  
*  správné spojení nové instalace ke stávající při rekonstrukci;  
*  splnění bezpečnostních podmínek a odborné vpuštění plynu do 
plynovodu včetně provedení zkoušek a revize (TPG 800 03);  
*  správné připojení odtahu spalin a zprovoznění spotřebiče;  
*  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 a všech spojů a plynových spotřebičů 
spotřebního rozvodu;  
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poškození, udušení, otravy, potencování energetických účinků apod.). Výbuch zemního 
plynu může vyvolat destrukci objektů a zařízení a úrazy osob; pracovníci jsou ohroženi v 
důsledku nebezpečných a škodlivých faktorů tlakem rázové vlny, plamenem (požárem), 
bořící se konstrukcí, zařízením, zřícením budovy a objektu a jejich odlétnuvšími a 
vymrštěnými částmi, škodlivými látkami, které se vytvoří po dobu výbuchu nebo unikají z 
poškozeného zařízení, a jejichž obsah ve vzduchu přesahuje povolené koncentrace.  
Nebezpečné působení plynu je zvýšeno tím, že u většiny lidí je po určité době otupena 
schopnost cítit zápach unikajícího plynu a také tím, že při průchodu plynu zeminou, 
zdivem apod. ztrácí plyn svůj charakteristický zápach. 

*  provedení kontrol těsnosti a ovzduší (resp. úniku spalin - CO) 
dle ČSN 38 6405, TPG 704 01;  
*  odborné provedení montáže a instalací plynových zařízení, 
provedení zkoušek a revizí (ČSN EN 1775, TPG 704 01)  
*  zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici výbušnosti 
tj. 5% ve směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru (zemní plyn 
může být převeden k výbuch při koncentraci 5 - 15% ve směsi se 
vzduchem) 

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Spotřebiče na 
plynná paliva v 
budovách 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - spotřebiče na plynná paliva v budovách,  
*  výbuch směsi plynu se vzduchem při odvzdušňování a odplyňování spotřebičů, při 
zapalování spotřebičů a při práci s ohněm v uzavřených prostorách, kde plyn unikl (uniká) 

*  odborné provádění odplynění a odvzdušnění dle ČSN 38 6405;  
*  správný postup a při zapalování spotřebičů dle návodu k 
používání; (návod a pokyny výrobce)  
*  provedení kontrol těsnosti a ovzduší (armatur, plynoměrů, 
šroubení pro připojení spotřebičů apod.); resp. úniku spalin - CO) 
dle ČSN 38 6405, TPG 704 01;  
*  zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plyn. 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 dodavatelsky 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 apod.);  
*  při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;  
*  provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení, 
včetně odstraňování zjištěných závad a řádného udržování 
spotřebičů 

  

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Spotřebiče na 
plynná paliva v 
budovách 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - spotřebiče na plynná paliva v budovách,  
*  nesprávná montáž, instalace a obsluha mající za důsledek:  
*  nedokonale uzavřený uzávěr pro odstavený spotřebič,  
*  nezapálený hořák a otevřený uzávěr před ním,  
*  špatně seřízené plameny hořáku,  
*  částečně ucpané hořáky,  
*  prošlehnutí plamene k trysce hořáku;  
*  popáleniny způsobené plamenem zapáleného/hořícího plynu nebo výbuchem směsi 
zemní plyn - vzduch  
*  zemní plyn bez zápachu, který ztratil průchodem zeminou 

*  zajistit, aby opravy zařízení vykonávala jen oprávněná firma a 
obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci;  
*  uzavření přívodu plynu při výměně armatur, opravách apod.;  
*  při zapalování spotřebičů (kotlů) postupovat dle návodu k 
obsluze kotle/hořáku a místního provozního řádu;  
*  funkční optická nebo zvuková signalizace vzestupu koncentrace 
uniklého plynu v kombinaci instalací automatické armatury 
uzavírající přívod plynu do spotřebiče;  
*  netěsnosti zajišťovat ihned po příznacích nebo informacích o 
úniku plynu (první orientace, čich, sluch apod.);  
*  při hledání netěsnosti nepoužívat plamene;  
*  při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit účinné 
větrání a zabránit vzniku jiskření (vypnutí el. proudu apod.);  
*  odborné zajišťování netěsností, odvzdušňování/odplynění dle 
ČSN 38 6405 u armatur, plynoměrů, membrán, ucpávek, u 
šroubení pro připojení spotřebičů apod.;  
*  provedení kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odstranění 
zjištěných závad před uvedením do provozu;  
*  k hl. uzávěru dodat ovládací prvek, u uzávěrů umístěných v 
uzavřené skříňce, výklenku apod. také klíč od dvířek;  
*  při uvádění do provozu, zapalování postupovat podle místního 
provozního řádu, resp. návodu a pokyny výrobce před zapálením 
spotřebiče se přesvědčit o nezávadnosti odtahu spalin;  
*  kontrola zajištění dokonalého spalování, odvádění spalin a 
dostatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva a 
účinného větrání;  
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*  provedení kontrol těsnosti a ovzduší (resp. úniku spalin - CO) 
dle ČSN 38 6405, TPG 704 01 

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Spotřebiče na 
plynná paliva v 
budovách 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - nebezpečí vyplývající z nedostatku vzduchu (udušení nedostatkem kyslíku) a ze 
zplodin hoření -  
(otrava CO);  
*  otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku v místnostech s plynovými spotřebiči, případně 
přilehlých prostorách  
*  nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů 

*  při uvádění spotřebičů (kotlů) do provozu, zapalování 
postupovat podle návodu k obsluze (pokynů výrobce) 
kotle/hořáku; místního provozního řádu; *  před zapálením 
spotřebiče se přesvědčit o nezávadnosti odtahu spalin;  
*  kontrola zajištění dokonalého spalování, odvádění spalin a 
dostatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva a 
účinného větrání;  
*  kontroly komínů a spalinových cest;  
*  neutěsňování větracích otvorů a otvorů pro přívod vzduchu pro 
spalování;  
*  nepoužívání plynových sporáků (trouby) pro vytápění místností; 

 
*  provedení kontrol ovzduší (resp. úniku spalin - CO) dle ČSN 38 
6405, TPG 704 01;  
*  provádění kontrol a revizí plynových zařízení, včetně odtahů 
spalin, odstranění zjištěných závad;  
*  zajistit, aby opravy zařízení vykonávala jen oprávněná firma a 
obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci 

  

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Zařízení na 
propan-butan 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan-butan,  
*  únik PB,  
*  ohrožení dýchacích cest výpary a kouři vznikajícími při natavování asfaltových pásů a 
jiných hmot 

*  zajištění řádného větrání a výměny vzduchu; přestávky;  
*  použití OOPP k ochraně dýchadel  

  

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  převrácení vozíku (po ztrátě stability), zranění řidiče, popř. jiné osoby  

*  zdvižný vozík opatřen štítkem a diagramem nosnosti;  
*  při manipulaci s břemenem (paletizační jednotkou, paletou 
apod.) nepřekročovat nosnost vysokozdvižného vozíku; břemeno 
ukládat správně, rovnoměrně, v souladu se zatěžovacím 
diagramem;  
*  správná technika jízdy, zejména v zatáčkách, vyloučení najetí 
kolem na překážku, rovinnost pojezdových ploch;  
*  vysokozdvižný vozík s výškou zdvihu více jak 1,5 m nad 
sedadlo vybaven ochranným rámem;  
*  dopravní cesty jasně vyznačeny nebo stanoveny (např. v 
dopravně provozním řádu);  
*  dopravní cesty, průchody, podlahy a rampy udržovat v dobrém 
provozním stavu, aby se zamezilo poškození vozíku, aby se 
neporušila jeho stabilita a aby nebyla nepříznivě neovlivněna 
bezpečnost provozu vozíku; je zajištěn vyhovující stav 
komunikací, jejich rovným, tvrdý a protismykový povrch;  
*  podlahy, poklopy, můstky mají dostatečnou únosnost a jsou 
udržovány  
*  nosnost uvedená výrobcem vozíku není překročena  
*  udržován řádný technický stav vozíku, zejména:  
- účinné provozní nouzové a parkovací brzdy;  
- vybavení vozíku pojistným zařízením, které brání jeho použití 
nepovolanými osobami a trvalé vyžadování a kontroly zda řidič 
vyjímá klíček ze spínací skříňky při každém opuštění vozíku;  
- ochranný rám,  
- vůle řízení,  
- stav a druh použitých kol,  
- obsah škodlivin ve spalinách,  
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- dodržování podmínek podélné i příčné stability vozíku (výběr 
vidlic, vyložení těžiště břemene, okamžitá nosnost vozíku;  
*  řidič neopouští vozík s motorem v chodu;  
*  odstavený vozík (tj. bez dozoru řidiče, opustí-li řidič vozík), je 
nabírací prostředek břemene zcela spuštěn, ovládače uvedeny do 
neutrální polohy, přívod energie přerušen, parkovací brzda 
zabrzděna a vozík zajištěn proti jakémukoliv neúmyslnému nebo 
neoprávněnému použití (řidič nesmí opustit vozík bez jeho 
zajištění proti zneužití nepovolanou osobou);  
- dále viz. návod k obsluze a ČSN 26 8805, ČSN EN 1726-1;  
Vozíky a jejich zařízení nutno provozovat a používat jen pro účely 
které jsou určeny výrobcem a konstruovány, v souladu s 
vyznačenou nosností resp. tažnou silou nebo požadavky 
zatěžovacího diagramu  
U zdvižného vozíku musí být břemeno uloženo v souladu se 
zatěžovacím diagramem.  
Vozík musí opatřen štítky se symboly odpovídajícím funkcím 
ovládán a symboly rizik.  
Výstražné nátěry vozíku, informační a instrukční štítky udržovány 
v dobrém a čitelném stavu, a včas obnovovány 

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  pád řidiče při sestupování z vozíku  

*  používání nášlapných prvků, přidržování se madel apod. 
úchytných prvků;  
*  dodržování zákazu seskakovat z vozíku 

  

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  obtěžující účinky výfukových plynů (zejména CO) ve zplodinách mot. vozíku na 
spalovací motorem  

*  vozík se spalovacím motorem používán v uzavřených 
prostorech jen za dodržení hygienických požadavků na prac. 
prostředí, pokynů výrobce a nejsou-li překročeny NPK (PEL- 
přípustné expoziční limity) v prac. ovzduší;  
*  je-li vozík opatřen katalyzátorem je řidič seznámen s předpisy 
výrobce;  
*  udržování katalyzátoru ve funkčním stavu, technické prohlídky 
a kontroly 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  popálení nechráněné části těla (ruky) přímým  
dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými 
povrchy při přenosu tepla  

*  používání OOPP (rukavic);  
*  správné pracovní postupy  

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  popálení, požár, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru 
příp. výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi pohonných hmot, v plyn. kotelnách 
apod.);  
*  otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškozená dýchacích cest požárem nebo 
výbuchem při svařování 

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

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  působení infračerveného, ultrafialového záření  
*  zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče 
i osob v okolí;  
(kromě ultrafialovému záření vznikajícími při svařování působí na zrak nepříznivě i 
světelné záření a účinky místního přehřátí i infračervené záření)  

*  ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i 
pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na 
sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr);  
*  ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a 
intenzity záření el. obloukem;  
*  rozmístění a používání závěsů, zástěn ochranných štítů apod., 
úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen 
průnik a odraz záření na pracovišti 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem,  
*  přímý dotyk neizolovaných částí svařovacího transformátoru s nechráněnými místy  

*  dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených 
nádobách na konstrukcích, ve výkopech, ve výškách, za 
nepříznivých povětrnostních podmínek  

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování plamenem, řezání kyslíkem,  
*  ohřev lahve, exploze v případě, kdy je plášť vystaven namáhání překračujícímu mez 
průtažnosti plechu  

*  k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny;  
*  vypouštění plynu z lahví jen přes redukční ventil; *  vyloučení 
nadměrného ohřátí lahví (nad 40 st.C , lahví pro s oxidem 
uhličitým nad 30 st. C);  
*  dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - uklouznutí osoby na podlaze  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště 
strojů a na horizontálních komunikacích  

*  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,  
*  čištění podlah, včasné odstranění nečistot, včasný úklid včasné 
odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost),  
*  odstraňování odpadu 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pád, sesutí materiálu při vytváření stohu  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  pád, sesutí materiálu, polotovaru, výrobku;  
*  vytváření nestabilních stohů 

*  materiál, polotovary a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat 
jejich stabilitu,  
*  nepřekračovat max. stanovené výšky přechodně skladovaného 
materiál,;  
*  materiál správně ukládat tak, aby byla zaručena jeho stabilita a 
umožněno pohodlné snímání,  
*  obrobky dle potřeby prokládat dřevěnými hranoly,  
*  využívat paletizace a kontejnerizace, při ukládání výrobků do 
palet, přepravek, ukládacích beden a jiných manipulačních 
jednotek dodržovat požadavky ČSN 26 9030 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pád, sesunutí materiálu při přemísťování  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  pád, sesunutí materiálu při přemísťování, převážení  

*  správné uložení materiálu na dopr. prostředek (vozík),  
*  nepřetěžování palet, vyloučit, aby materiál přesahoval 
půdorysné rozměry palet, beden apod. 
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Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - píchnutí a pořezání o ostrou hranu  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  píchnutí a pořezání o ostrou hranu odřezku plechu na podlaze apod.  

*  udržování pořádku,  
*  materiál a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich stabilitu  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - nedostatečné osvětlení  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  snížená viditelnost, únava očí - zraková zátěž,  
*  chybný úkon při obsluze strojů v důsledku špatné viditelnosti provedení nevhodných a 
nebezpečných manipulací  

*  správné rozestavení a umístění strojů a prac. míst s ohledem na 
osvětlení; stroje umístit na nejvhodnějším místě pro denní světlo, 
současně přihlédnout k umělému osvětlení (intenzita osvětlení 
pracoviště má být při strojním obrábění od 300 do 1000 luxů); 
pohyblivá kloubová svítidla umístěná na stroji a přenosná svítidla 
na malé napětí (24 V),  
*  dostatečné osvětlení (umělé i denní), čistění oken, osvětlovacích 
těles od prachu,  
*  správné umístění zdrojů osvětlení (místní, celkové) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hromadění třísek  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  hromadění třísek, bodná a řezná poranění pracovníků ostrými hranami třísek  

*  zřízení dřevěných roštů, kanálů, mechanizovaný odsun třísek a 
odpadu,  
*  pravidelný a včasný úklid, odstraňování zařízení na propad 
třísek 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pořezání rukou při odstraňování třísek  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  pořezání rukou obsluhy při odstraňování třísek 

*  používat předepsané pracovní pomůcky (např. háčky s delšími 
rukojeťmi a chrániči ruky, smetáky, škrabky, štětce, kartáče, 
dřevěné tyčinky pro čistění otvorů, vnitřních závitů apod.,  
*  háčků používat zásadně při odstraňování namotaných třísek 
(rukojeť háčku vytvořená stočením drátu do tvaru oka pro jeden 
nebo několik prstů není dovolena, neboť hrozí nebezpečí vážného 
zranění prstů),  
*  čisticí vlny a hadru používat k čistění pouze za klidu stroje, a to 
až po odstranění třísek škrabkou, smetákem ap.,  
*  k vyčištění závitů používat kartáč nebo štětec (nebezpečné je 
čistit vnitřní závity hadrem navinutým na prstu) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - rozlet vyfukovaných třísek  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  rozlet vyfukovaných třísek směrem na obsluhu, zasažení očí a obličeje  

*  neprovádět celkové čištění strojů stlačeným vzduchem,  
*  stlačený vzduch používat pouze k očišťování bezprostředního 
místa pracovní operace, k čištění obrobků a upínacích přípravků, 
jež jsou tvarově členité; u běžných výfukových pistolí snížit tlak 
vzduchu 0,2 MPa a pistoli opatřena ochranným zařízením (štítem) 
k zamezení rozletu vyfukovaných třísek směrem na obsluhu nebo 
jiné osoby),  
*  při očišťování třísek stlačeným vzduchem používat OOPP k 
ochraně očí a obličeje (štítek nebo brýle) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zasažení obsluhy uvolněnými upínacími zařízeními  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zasažení obsluhy uvolněnými rotujícími upínacími zařízeními  

*  řádné zajištění rotujícího upínacího zařízení pojistným 
kroužkem, bajonetovým uzávěrem apod.  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vymrštění upínaného materiálu  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  nežádoucí uvedení stroje do chodu, vymrštění upínaného materiálu, pomůcek, zasažení, 
zachycení, navinutí obsluhy  

*  použití pojišťovacího zařízení,  
*  zajištění stroje při opravě vypnutím a uzamčením hl. vypínače 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - ohrožení obsluhy při výměně nástrojů, upínání a snímání obrobků za chodu  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  výměna nástrojů, upínání, snímání obrobků za chodu - zachycení, udeření, navinutí, 
pořezání, vtažení, sevření části těla nejčastěji ruky  

*  zastavení stroje - pohybu vřetena, smýkadla    
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Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - ohrožení obsluhy při výměně nástrojů, upínání a snímání obrobků za chodu  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  nesprávné a nespolehlivé upnutí obrobku, chybné upínání materiálu, obrobku - uvolnění, 
vymrštění a zasažení obsluhy  

*  správné a spolehlivé upnutí, vyvážené, nenásilné upnutí 
tvarovaných předmětů,  
*  do upínacího zařízení upínat jen předměty, pro to konstruovány 
a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí,  
*  k upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí,  
*  čisté a nepoškozené dosedací plochy pro upínání nástrojů.  
*  bezpečné upnutí nástroje, jeho vyložení volit tak, aby při 
obrábění nebyl škodlivě namáhán a tříska mohla snadno odcházet  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pořezání, popálení rukou při výměně obrobků  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  pořezání nebo popálení rukou při výměně obrobků a nástrojů 

*  používání OOPP k ochraně rukou   

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem vrtaného předmětu nebo svěráku  

*  správná manipulace, a držení obrobku  
*  připevnění svěráku ke stolu min. dvěma šrouby  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do dolní polohy s nárazem vrtáku na obrobek;  
*  zasažení obsluhy nástrojem při jeho odmrštění  
*  tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení 

*  vyvážení zdvihu vřetene, zajištění proti samovolnému posuvu 
vřetena do dolní polohy;  
*  používání ostrého vrtáku, vhodné velikosti a druhu;  
*  řádné upnutí nástroje, opírání nástroje o dno sklíčidla;  
*  řádný technický stav ozubení sklíčidla i kličky;  
*  neponechávání kličky ve sklíčidle 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - vrtačky,  
*  zranění rukou při neočekávaném uvedení drženého obrobku do rotace při srážení hran 
(ostřin);  

*  ke srážení hran (ostřin) používat kuželových záhlubníků    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Stolní brusky a 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - stolní, stojanové brusky, rozřezávací brusky - rozbrušovačky,  
*  pohmoždění . nohou způsobené pádem broušeného předmětu  

*  správná manipulace, a držení obrobku;  
*  používání podpěrky (kromě jemného broušení nástrojů)  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,,  
*  pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem obrobku při výměně a upínání, pádem 
upínacího zařízení  

*  použití vhodných přípravků zejména při manipulaci s těžšími 
upínacími zařízeními a obrobky, správný pracovní postup  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího 
zařízení;  

*  správný prac. postup, dodržování zakázaných manipulací    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  zranění obsluhy i jiných osob při roztržení tělesa sklíčidla  

*  nepřetěžování, k vyvození větší upínací síly nepoužívání klíče 
se zvětšenou pákou  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  pořezání ruky obsluhy o ostří nástrojů (soustružnických nožů) při upínání obrobků, 
výměně, čistění, pořezání o namotanou třísku pořezání, bodnutí o ostré hrany a otřepy na 
obrobku  

*  udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné 
odklízení odpadu;  
*  používání rukavic (ne však při vlastní obsluze soustruhu)  
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hrotové techniky apod.) 

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  zranění obsluhy při sahání do nebezpečného prostoru mezi nástroj a pohybující se 
obrobek  

*  správné pracovní postupy, dodržování zakázaných činností za 
chodu stroje  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  rozlet třísek, ohrožení pracovníků kovovou odlétnuvší částicí  

*  nesousledné frézování, vhodná volba průměru nástroje, 
optimální záběr, odváděče třísek;  
*  použití OOPP k ochraně zraku, popř. i obličeje  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  pořezání rukou o ostří nástrojů (válcové a kotoučové frézy, frézovací hlavy, sdružené 
frézy, pilové kotouče), o namotanou nebo ulpělou třísku na nástroji, (při chodu i klidu 
nástroje), o upínané obrobky  

*  dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v 
rukavicích  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  nežádoucí dotyk s nástrojem při upínání, vyjímání obrobku z upínacího zařízení za 
chodu  

*  zakrytí frézovací hlavy krytem upevněným na vřeteníku a 
čelním krytem , vratné frézování;  
*  zakrytí frézovacího nástroje;  
*  upínat a vyměňovat obrobky jen za klidu vřetena a je-li upínací 
stůl v klidu  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  pád nástroje při upínání, kontakt obsluhy s nástrojem během upínání  

*  ochranný prstenec ze dřeva;  
*  použití OOPP - rukavic  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Řezné 
(chladící) 
kapaliny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - řezné, chladící kapaliny  
*  dermatidy (záněty kůže) při stálém a intenzivním styku emulzní kapaliny s nechráněnou 
pokožkou, zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena  
*  biologické nebezpečí, bakteriální ohrožení pokožky (emulzní kapaliny mají střední až 
silnou biologickou dráždivost na pokožku, navíc působí i alkalita a přítomnost bakterií)  
*  řezné kapaliny vyráběné z ropy způsobují při dlouhodobém účinku větší nebo menší 
zdravotní obtíže projevující se převážně poškozením kůže (dermatidy a dermatózy) 

*  výběr vhodné zdravotně vyhovující a schválené kapaliny;  
*  při přípravě (míchání) řezných kapalin postupovat dle návodu 
výrobce;  
*  při přípravě kapalin a čistění strojů používat důsledně ochranné 
rukavice (příp. i biologických nanášených před prací s kapalinami 
na ruce) a v odůvodněných případech i gumové zástěry;  
*  v max. míře omezit přímý kontakt pokožky s kapalinou;  
*  dodržovat zásady osobní hygieny, používat ochranné masti;  
*  zabránit rozstřiku kapalina u stroje;  
*  při výběru pracovníků respektovat výsledky vstupní lékařské 
prohlídky (nebezpečí přecitlivělosti na látky obsažené v 
chladících kapalinách), pravidelné lékařské prohlídky;  
*  řezné kapaliny nutno pravidelně vyměňovat a kontrolovat dle 
ČSN 22 0131 (kratší lhůty výměny v letním období !);  
*  v rámci výměny řádně čistit nádrže a celou chladící soustavu 
(např. horkou vodou a sodou) 

  

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Parní a 
horkovodní kotle 
(paliva: pevná, 
kapalná, plynná) 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha kotelny, 
údržbář apod.) 

riziko - parní a horkovodní kotle s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou 
vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku  
*  poškození kotle a jeho ústrojí, únik páry, horké vody, působení tlaku, ohrožení tlakovou 
vlnou a mechanickými částmi při destrukci;  
*  působení spalin (teplota, jedovaté příměsi);  
*  únik plynu (netěsnosti na přívodu) - možnost výbuchu se směsí se vzduchem v prostoru 
kotelny) 

*  zajistit řádnou údržbu kotlů, sledovat činnost revizních 
techniků;  
*  zajistit odborně způsobilou obsluhu;  
*  ustanovit pracovníka zodpovědného za provoz kotlů;  
*  dodržovat předpisy, pokyny a odstraňovat závady;  
*  vybavit pracovníky OOPP;  
*  uvádět do provozu jen kotle, které byly řádně vyzkoušeny, mají 
dokumentaci a jejich výstroj, pomocná zařízení a příslušenství 
odpovídají příslušným ČSN (viz ČSN 07 0710);  
*  sledovat stav vody v kotli, její nejvyšší přípustnou teplotu;  
*  odstavit kotle z provozu při:  
- ztrátě vody ve vodoznacích trvající i po profouknutí vodoznaku 
a uzavřeném přívodu páry;  
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- dojde-li k selhání obou přímých vodoznaků, popř. všech 
přímých vodoznaků u parních kotlů s více stupňovým 
odpařováním;  
- při vzniku trhlin nebo netěsností ve stěnách tlakového celku, že 
ani při zvýšeném napojení nelze udržet nejnižší stav vody v kotli, 
nebo které by mohli přímo ohrozit bezpečnost osob a okolí;  
- při závažné poruše zazdívky nebo při nepřípustném ohřátí nosné 
konstrukce kotle;  
- při výbuchu nespálených plynů v topeništi, při němž mohl být 
poškozen tlakový celek kotle nebo jeho zazdívka;  
- při vzniku nebezpečných deformací na stěnách tlakového celku 
kotle;  
- ve všech případech, kdy je stavem kotelního zařízení ohrožena 
bezpečnost osob a okolí;  
- v případech, kdy nelze zajistit spolehlivou obsluhu kotlů;  
- při překročení nejvýše dovolených parametrů (konstrukční tlak, 
jmenovitá teplota přehřáté páry) po delší dobu než je stanoveno v 
provozních předpisech;  
- vyskytnou-li se neobvyklé jevy, jejichž příčiny nelze zjistit a 
odstranit;  
- v případech stanovených výrobcem kotle (viz ČSN 07 0710);  
*  provádět preventivní a provozní údržbu (provozní revize, vnitřní 
revize, zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky);  
*  obsluhou kotlů pověřovat jen odborně způsobilé topiče 
(topičský průkaz vydaný ITI) 

Technické 
zázemí / Tlaková 
zařízení / Tlakové 
nádoby stabilní 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha 
technických 
provozů, údržbář 
apod.) 

riziko - 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 
teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa)  
*  poškození nádoby a její výstroje, únik látky, nebezpečí popálení, hoření, možnost 
výbuchu, poleptání;  
*  destrukce nádoby, tlaková vlna, ohrožení mechanickými částmi - jejich vymrštěním, 
vmetením do prostoru;  
*  zamoření půdy a vod 

*  uvádět do provozu jen nádoby jejichž stav neohrožuje 
bezpečnost osob a majetku, u nichž byly provedeny předepsané 
stavební a první tlakové zkoušky, výchozí revize a posouzení 
shody (viz Nař. vlády č. 182/1999 Sb., v platném znění, ČSN 69 
0012) a mají předepsanou provozní dokumentaci viz ČSN 
690010), mají předepsanou a úplnou výstroj a příslušenství, 
včetně přezkoušení, jsou-li nádoby řádně umístěny (viz. část IV. 
D ČSN 69 0012);  
*  provádět pravidelné revize a zkoušky, čištění a údržbu (viz část 
IV. ČSN 69 0012);  
*  plnit povinnosti provozovatele tj. zejména:  
- vypracovat provozní pokyny,  
- ustanovit zodpovědného pracovníka za provoz nádob,  
- zajistit potřebnou obsluhu a údržbu,  
- zajistit dodržování všech předpisů pokynů a příkazů,  
- vybavit pracovníky OOPP,  
- vést přesnou evidenci nádob, jejich změn,  
- vést dokumentaci, záznamy o odstranění zjištěných závad (viz 
ČSN 69 0012 Příloha);  
*  obsluhovatel nádoby starší 18-ti let, způsobilý k výkonu 
obsluhy, seznámen a vycvičen k práci obsluhovatele  

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha kotelny, 
údržbář apod.) 

riziko - tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch),  
*  destrukce tlakového celku TNS s ohrožení osob dynamickými účinky kovových částí 
TNS působením tlaku;  

*  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 dle ČSN 69 0012, pravidelné odkalování;  
*  zajištění přístupnosti pro obsluhu uzávěrů pojistného ventilu, 
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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  

Technické 
zázemí / Potrubí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - potrubí kovová montovaná i provozovaná,  
*  prudký únik pracovní látky (kapaliny nebo plynu) netěsnostmi v potrubí a armaturách;  
*  opaření, popálení, poleptání dle druhu protékající pracovní látky, ohrožení zraku;  
*  prudký únik pracovní látky z potrubí nebo armatur při překročení nejvyššího pracovního 
přetlaku potrubního systému;  
*  havárie potrubí v důsledku zřícení a deformací podpěr, poškození a koroze závěsů 
včetně objímek na trubky a nosníky, příchytek, stojanů, tyčí, pásů, řetězů a jiných zařízení 

*  udržování pojistných zařízení tak, aby nedošlo k překročení 
nejvyššího pracovního přetlaku potrubního systému ani k selhání 
pojistného zařízení;  
*  preventivní údržba, včasné odstraňování závad a poruch na 
potrubí a armaturách (prasknutí potrubí následkem zamrznutí 
kondenzátu, nadměrné koroze samovolné uvolnění potrubí z 
podpěr), odstraňování netěsností;  
*  odborné provádění svarů nebo spojů, správné umístění a 
vyústění armatur, ventilů apod.;  
*  správné uložení potrubí, odstranění deformací v potrubí a 
armaturách nebo připojených zařízení (např. čerpadel) a zabránění 
nepříznivých vlivů nadměrných příčných sil a momentů v potrubí; 

 
*  odstranění nadměrného průhybu potrubí v systémech, které 
vyžadují odvodňovací spád;  
*  správné použití armatur a částí potrubí, zejména je-li potrubí 
zatěžováno rázovým zatížením od pulsací nebo vibrací;  
*  udržování podpěr a zabránění jejich deformací, poškození, 
výměna zkorodovaných závěsů včetně objímek na trubky a 
nosníků, příchytek, stojanů, tyčí, pásů a jiných prvků;  
*  udržování armatur, jejich pravidelné protáčení apod.;  
*  vymezení ohroženého prostoru při provádění zkoušek a 
zamezení přístupu nepovolaných osob do tohoto prostoru;  
*  používání OOPP k ochraně očí a obličeje 

  

Technické 
zázemí / Potrubí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - potrubí kovová montovaná i provozovaná,  
*  ohrožení pracovníků montujících a opravujících potrubí nežádoucím uniknutím vody, 
páry nebo jiné pracovní látky;  
*  opaření, popálení, poleptání dle druhu protékající pracovní látky, ohrožení zraku  

*  udržování pojistných zařízení tak, aby nedošlo k překročení 
nejvyššího pracovního přetlaku potrubního systému ani k selhání 
pojistného zařízení;  
*  preventivní údržba, včasné odstraňování závad a poruch na 
potrubí a armaturách (prasknutí potrubí následkem zamrznutí 
kondenzátu, nadměrné koroze samovolné uvolnění potrubí z 
podpěr), odstraňování netěsností;  
*  odborné provádění svarů nebo spojů, správné umístění a 
vyústění armatur, ventilů apod.;  
*  spolehlivé zavření příslušné armatury uzavírající opravovaný 
úsek potrubí před zahájením prací;  
*  správné pracovní postupy;  
*  udržování armatur, jejich pravidelné protáčení apod.  
*  přednostně provádět tlakové zkoušky kapalinou;  
*  zbavovat kapalinu před použitím plynů alespoň převařením a 
manipulovat s ní tak aby obsahovala co nejméně plynu;  
*  vymezení ohroženého prostoru při provádění zkoušek a 
zamezení přístupu nepovolaných osob do tohoto prostoru;  
*  používání OOPP k ochraně očí a obličeje 

  

Technické 
zázemí / Potrubí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, obsluha 
technických 
provozů apod.) 

riziko - potrubí kovová montovaná i provozovaná,  
*  zranění končetin při opravách potrubí a armatur ve stísněných prostorách, nevhodných 
polohách, v šachtách  

*  správné uložení, potrubí preventivní údržba;  
*  správné pracovní postupy;  
*  použití vhodných nářadí, pomůcek, montážních přípravků;  
*  zajištění bezpečného přístupu;  
*  používání OOPP 
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Technické 
zázemí / Potrubí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, obsluha 
technických 
provozů apod.) 

riziko - potrubí kovová montovaná i provozovaná,  
*  pád z výšky nebo do hloubky při manipulaci s ovládacími (uzavíracími) prvky, 
armaturami potrubním systému 

*  správné pracovní postupy;  
*  použití vhodných nářadí, pomůcek, montážních přípravků;  
*  k výše umístěným ovládacím prvkům zajistit bezpečný přístup 
pomocí žebříků, plošin, schodků s plošinou;  
*  použití prostředků pro bezpečné ovládání prvků umístěných ve 
větší výšce než cca 1,8 m - 2 m;  
*  udržování armatur, jejich pravidelné protáčení apod.  

  

Technické 
zázemí / Potrubí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržba, obsluha 
technických 
provozů apod.) 

riziko - potrubí kovová montovaná i provozovaná,  
*  ohrožení osob popálením, opařením unikající pracovní látkou (horkou vodou, parou) 
nevhodným vyústěním pojistných ventilů  

*  udržování pojistných zařízení tak, aby nedošlo k překročení 
nejvyššího pracovního přetlaku potrubního systému ani k selhání 
pojistného zařízení;  
*  preventivní údržba;  
*  správné vyústění pojistných ventilů 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád osoby na rovině při přenášení břemen  
ruční manipulace,  
*  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 

*  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.) 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád břemene na osobu  
ruční manipulace,  
*  pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se 
břemenem,  
*  pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka,zasažení pracovníka 
materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stohu, hranice) a 
kusového materiálu 

*  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 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

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

*  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 atp.  
Pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené podle 
hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 

riziko - pád břemene na nohu  
ruční manipulace,  
*  pád břemene na nohu, naražení břemenem;  

*  před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, 
soudržnost, fixaci) přepravních obalů,  
*  správné způsoby ruční manipulace,  
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skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

apod.) *  zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky  *  správné uchopení břemene,  
*  zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích 
otvorů, držadel,  
*  kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací,  
*  použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - přiskřípnutí prstů, přiražení ruky  
ruční manipulace,  
*  přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka  

*  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) 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - kontakt ruky s ostrými částmi na povrchu břemene  
ruční manipulace,  
*  pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;  
*  zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, 
páskovací plech, poškozený obal, třísky apod.  

*  úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran,  
*  úprava břemene, chránění 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.)  

 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - naražení osoby o překážku  
ruční manipulace,  
*  provádění manipulačních prací v prostorově stísněných prostorách,  
*  přiražení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci přiražení končetiny k okolním 
předmětům, konstrukcím apod.  

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

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

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

*  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.)  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečky (zejména v případech, kdy 
pracovník musí vyvinout sílu s horizontální složkou - např. při tlačení koleček při 
rozjezdu)  

*  úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační 
plochy;  
*  odstranění kluzkosti, dodržování max. přípustného sklonu 
prozatímních šikmých pojezdových ploch cca 1 : 5;  
*  nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu 
korby  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  uklouznutí při uvádění vozíku do pohybu (chodidla obsluhy se dostávají blíže ke kolům 
vozíku)  
*  uklouznutí a pád při tlačení či tažení vozíku; (zejména při dopravě vozíku po šikmé 
podlaze, rampě),  
*  přejetí nohy koly vozíku 

*  nekluzké komunikace, rampy;  
*  nezastřešené provozní plochy musí být odvodnit;  
*  jištění, brždění vozíku při pojezdu po šikmé ploše dalším 
pracovníkem;  
*  správné postavení pracovníka, aby nedošlo k přejetí nohou 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - pád osoby na rovině, uklouznutí  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na manipulačních a ložných plochách  

*  upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak, aby 
nebyly kluzké,  
*  vhodná pracovní obuv  
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vykládka 
dopravních 
prostředků 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - vysmeknutí břemene z rukou  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na nohu  

*  využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace,  
*  správné pracovní postupy, vhodná obuv,  
*  správné pracovní postupy a uchopení břemene 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - přiskřípnutí prstů k úložné ploše  
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  

*  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  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - naražení hlavy pohybem bočnice  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo zadním čelem při jejich otevírání případně i 
zavírání  

*  udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního 
čela vozidel v řádném stavu  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - pád osoby z vozidla  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  pád pracovníka při výstupu a sestupu na dopr. prostředek  

*  k umožnění bezpečného výstupu na ložnou plochu vozidla 
(respektive k sestupu) t používat žebříku či jiného rovnocenného 
zařízení,  
*  nepohybovat se zbytečně u samého okraje ložné plochy vozidla 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací regály 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - naražení osoby o konstrukci regálu  
skladovací regály,  
*  zakopnutí, naražení osoby o konstrukci regálu a uložený materiál  

*  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  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací regály 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - pád břemene na osobu  
skladovací regály,  
*  pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se 
břemenem,  
při ukládání a vyjímání materiálu do regálů a při regálové manipulaci 

*  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 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací regály 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - naražení končetiny břemenem  
manipulace s břemenem,  
*  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 

*  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,  
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*  použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení,  
*  neukládat materiál na okraj regálové podlahy 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - zachycení osoby o překážku  
venkovní komunikace a venkovní prostory,  
*  zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky v 
prostorách cest  

*  odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout a 
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, dále hadic a el. kabelů,  
*  zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené 
viditelnosti 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce v 
zahradnictví 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce v zahradnictví,  
*  pracovními postupy a technologií v zahradnictví vynucená nepřirozená poloha těla při 
práci a jednostranná zátěž (ruční příprava a obdělávání půdy rytí, okopávání, pletí, 
výsadby květin, rostlin a jejich ošetřování , výběr, řez, třídění, odštipování, práce při 
množení, ošetřování a regulaci rostlin, hrnkování, přesazování, přepichování atd.);  
*  práce v předklonu, přetěžování pravé/levé ruky apod. s možnými fyziologickými 
změnami na kloubech, vazech a svalech provázené subjektivními obtížemi nezřídka 
trvalými (u prací vykonávaných malými svalovými skupinami může dojít k přetížení a 
poškození organismu - neuropatie, artrózy, epikondylitidy) 

*  výběr pracovníků podle zdravotního stavu, včasné přeřazování 
osob;  
*  vhodná volba pracovního postupu, použití vhodného nářadí a 
pomůcek;  
*  vhodné zařazování pracovních přestávek;  
*  preventivní úprava pracoviště a pracovních poloh horních 
končetin (používání pracovních stolů apod.);  
*  zdravotnická prevence; rehabilitace, rekondiční léčení, 
hodnocení zdravotního stavu;  
*  komplexní posouzení pracovní zátěže různými ergonomickými 
metodami včetně hodnocení opatření 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
klimatické 
podmínky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - klimatické podmínky,  
*  zhoubná onemocnění kůže působením UV záření 

*  ochrana před slunečním zářením (i rozptýleným) používáním 
vhodných OOPP po celý rok (kalhoty s dlouhou nohavicí a košili 
či blůzu s rukávem, čepice s dlouhým štítkem chránícím obličej, 
nebo klobouk se širokou střechou;  
*  poskytování ochranných mastí s UV filtrem;  
*  přestávky v práci v době největší intenzity slunečního záření 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
klimatické 
podmínky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - klimatické podmínky,  
*  přehřátí, dehydratace při současném účinku vysokých teplot (horka) a fyzické námahy 
(zatížení) 

*  vhodné oblečení a OOPP dle charakteru ohrožení a místních 
podmínek;  
*  bezpečnostní přestávky, vyloučení přetěžování pracovníků, 
včasné přerušování práce 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
klimatické 
podmínky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - klimatické podmínky,  
*  expozice slunečním zářením, úžeh, kožní onemocnění na místech vystavených 
slunečnímu záření 

*  vhodné oblečení a OOPP dle charakteru ohrožení a místních 
podmínek;  
*  dodržování pitného režimu;  
*  ochrana těla před přímým slunečním zařízením (nepracovat s 
obnaženým tělem, neopalovat se zejména se v poledních 
hodinách), ochranné krémy, sluneční brýle 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - ruční manipulace,  
*  pád osoby při chůzi a přenášení břemen v provozních prostorách zahradnictví, ve 
skleníku apod., po zakopnutí o překážku, uklouznutí, klopýtnutí, pád osoby 

*  manipulační plochy udržovat čisté, posyp;  
*  udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v 
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;  
*  rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, 
manipulačních prostor,  
*  pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. 
vyčnívající poklopy, víka, rohože, hadice, kabely a pohyblivé el. 
přívody, atd.) 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - ruční manipulace,  
*  přetížení a namožení;  
*  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;  
*  možný vznik tříselné nebo stehenní kýly při prudkém zvednutí břemene 

*  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 postupy a způsoby ruční manipulace;  
*  zabránit přetěžování pracovníků;  
*  dodržování hmotnostního limitu (přípustné hmotnosti při ruční 
manipulaci s břemeny jsou stanoveny v části C přílohy č. 5 k vl. 
nař. 178/01 Sb.)  
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*  vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami  
Opatření nutno stanovit dle dále viz nař. vlády 178/2001 Sb. § 8 a 
§ 9. Limitující hodnoty fyzické zátěže závisí na celé řadě faktorů, 
zejména na věku, fyzické kondici, pohlaví, statickém nebo 
dynamickém zatížení,hmotnosti a tvaru manipulovaného břemene, 
způsobu prováděné manipulace, výšce a době zvedání, dráze 
přenášení břemen, frekvenci manipulačních úkonů a na 
zdravotním stavu, zvláště u slabších jedinců, žen a mladistvých 

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
sadařské práce na 
žebřících 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - sadařské práce na žebřících  
*  pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability  
*  pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení 
žebříku na nerovný terén;  
*  pád osoby ze žebříku při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku;  
*  větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou hmotností (nežli na 
žebříky dřevěné) 

*  před použitím zkontrolovat, zda žebřík není poškozený, 
nepoužívat žebříky např. s nalomenými nebo uvolněnými 
příčlemi, naštípnutými postranicemi, Al žebříky s poškozenými a 
deformovanými postranicemi zejména ve spodní části apod.;  
*  po postavení žebřík stabilizovat min. tím, že se spodní konce 
postranic dostatečně zaboří do terénu, popř. žebřík zabezpečovat 
proti posunutí, bočnímu vychýlení a zvrácení;  
*  žebřík postavit v mírném sklonu cca 1 : 2,5 až 1 : 3 (podle jeho 
délky), přičemž obě postranice se musí opřít o silné a pevné větve 
tak, aby bylo zamezeno zvrácení nebo vychýlení žebříku;  
*  neopírat žebřík o větve nebo kmen stromu pouze příčlemi;  
*  nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. vychylovat těžiště 
těla) mimo osu žebříku;  
*  na žebříku smí pracovat jen jedna osoba; nepracovat nad sebou 
a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně 
(nejde-li o spec. žebříky pro dvě osoby);  
*  nepoužívat dřevěné žebříky o délce nad 8 m;  
*  nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o větší hmotnosti než 
15 kg; nezavěšovat břemena (koš, vědro a pod. nádoby) o 
nadměrné hmotnosti přímo na žebřík;  
*  nestoupat a nepracovat na žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže 
než cca 0,8 m (resp.0,6 m dvojitý žebřík) od konce žebříku;  
*  při používání žebříku pracovat s vhodnou lehčí pracovní obuví, 
pevnou v kotnících, s měkčí podrážkou;  
*  zajištění dostatečně dlouhého žebříku;  
*  pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných žebříků;  
*  dodržování pokynů výrobce, vyznačených symbolů a jejich 
udržování v čitelném stavu (týká se Al žebříků) 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
strojní 
postřikovače 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - strojní postřikovače,  
*  působení nebezpečných látek a přípravků 

*  při aplikaci nebezpečných látek traktor opatřit chráněnou 
kabinou s přetlakovým větrání jinak vždy používat příslušné 
OOPP dle druhu nebezpečné látky/přípravku k ochraně pokožky, 
očí, dýchadel apod.;  
*  převážené nádoby s nebezpečnými látkami s těsnými uzávěry, 
jejich zajištění proti pohybu  

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  uklouznutí, pád a podvrtnutí nohou při nastupování a sestupování z kabiny za 
zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto,námraza); 

*  dodržovat zákaz seskakovat a naskakovat;  
*  vystupovat po schůdcích, nášlapných patkách apod. prvcích a 
přidržovat se madel, volantu, sedadla apod.;  
*  čistit komunikační prvky a zařízení 

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Odstavné a 
parkovací plochy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - odstavné a parkovací plochy, náraz vozidla na osobu,  
*  přejetí osoby  

*  správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího stání 
dle ČSN 73 6056, 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,  
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*  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 (ČSN 01 8020); 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  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Venkovní 
komunikace a 
pracoviště 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko -venkovní komunikace a pracoviště, kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým 
provozem  

*  vhodné řešení vnitroústavní dopravy, zřízení nejlépe oddělených 
chodníků, popř. i cest pro jízdní kola,  
*  zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a 
východy z objektů, budov 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 povozu a ohrožení osob,  
*  podle potřeby vyznačit přechody pro pěší  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Venkovní 
komunikace a 
pracoviště 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pád osoby do hloubky  *  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  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Elektrická 
zařízení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

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

*  preventivní údržba el. zařízení, revize dle ČSN 33 1500, 
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 přívod. šňůrami,  
*  neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama,  
*  seznámit se s návodem pro 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 
(ČSN 33 1610) 

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména údržbář) 

riziko - zvýšené podlahy, plošiny a komunikace, pád osoby z výšky  
*  pád osoby z výšky při otevírání světlíků,  
*  pád osob při otevírání, čistění, údržbě světlíků, při výměně skleněných výplní světlíků 
ve vyšších místech budov (v případě obtížně přístupných světlíků)  

*  umožnění bezpečného přístupu ke světlíkům z vnější i vnitřní 
strany (zřízení bezpečných výstupů, ochozů, lávek apod.)  

  

Technické zaměstnanec ve riziko - vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu  *  snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat, správné   
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zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zdravotnictví provedení a udržování závěsů vrat,  
*  mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí  

 

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména údržby, 
skladu, dopravy) 

riziko - vrata, dveře - pád posuvných dveří  *  posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí    

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména údržby, 
skladu, dopravy) 

riziko - přiražení, tlak, přitlačení,  
*  pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru  

*  vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění jejich pádu zpět 
(dolů)  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - dveře, úder, nebezpečí srážky osob  *  kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo musí 
mít průhledné okénko  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Provozní budovy 
a jejich části 

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob 

riziko - ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí  *  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 vybaveny zřetelným, 
dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím 
zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy 
automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ohrožení uživatele výtahu - zachycení osoby pohybem výtahové klece  
*  zachycení ve střižných místech  

*  zamezení přístupu osobám do prostoru, v němž se pohybuje klec 
(zamezení se provádí ohrazením prostoru s pohybující se klecí a 
protizávažím - a to obezděním, pletivem, skleněnými tabulemi),  
*  ohrazení prostoru výtahové šachty, zabraňující přístupu osob do 
nebezpečné blízkosti projíždějící kabiny a protizávaží,  
*  rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ohrožení osob šachetními dveřmi,  
*  špatná funkce zavírání a otevírání dveří, možná jízda při otevřených dveřích, možnost 
otevření šachetních dveří bez přítomnosti klece  

*  včasná oprava, výměna opotřebovaných vaček dveří u 
nákladních výtahů,  
*  mechanické, elektrické seřízení,  
*  zajištění včasného odstranění zjištěných a oznámených závad  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - propad, vsunutí končetin osoby do prostoru šachty  *  dodržení max. volné mezery 150 mm mezi klecí a stěnami 
šachty nebo úrovní podlahy klece a úrovní nástupiště, pokud 
zastaví klec nad nástupištěm (vodorovná vzdálenost mezi 
vnitřním povrchem stěny šachty a prahem nebo rámem klecových 
dveří nebo závěrnou hranou klecových posuvných dveří nesmí být 
větší než 150 mm)  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - požár, evakuace osob  *  při absenci požárního čidla realizovat vazbu na chod výtahu s 
evakuací dopravovaných osob při požáru objektu (rozumí se 
samostatný přívod)  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - porucha a zastavení výtahové klece mimo otevírací pásmo (úzkostné stavy, při 
dlouhodobém vynuceném pobytu osob v kleci výtahu, panika, klaustrofobie, nemožnost 

*  obousměrné dorozumívací zařízení (spojení) mezi klecí s stálou 
vyprošťovací službou, např. signalizace poruchy výtahu na místo 
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osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

podání nutných léků, nemožnost vlastního osvobození a dlouhé čekání na 
zprostředkovanou vnější pomoc)  

s trvalou obsluhou, trvalým pobytem (vrátnicí apod.), funkční 
zvukový signál z klece výtahu,  
*  světelná signalizace (popř. jiné sdělovače) sdělující informace 
týkající se provozu výtahu,  
*  nouzové osvětlení klece při havarijním stavu,  
*  pravidelná péče o řádný technické stav výtahu (zajišťuje se 
dodavatelsky),  
*  zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených závad a 
poruch výtahu,.  
*  provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a 
provozních úředních zkoušek dle ČSN 27 4002 (tab. 1, příl. C),  
*  zajistit požadovanou kvalifikaci dozorce a řidiče výtahu a 
kontrolovat plnění jejich povinností,  
*  kontrolovat a vyžadovat plnění povinnosti dozorce výtahu - 
mj.hlásit ihned závady, poruchy, případně vyřazení výtahu z 
provozu provozovateli,  
*  vyřadit s okamžitou platností výtah z provozu, ohrožuje-li 
bezpečnost osob svou nevyhovující provozní způsobilostí, 
způsobem používání, obsluhy a údržby  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - navození tísnivého stavu osob při výpadku el. proudu a následném zastavení klece 
výtahu  

*  funkční nouzové osvětlení klece výtahu umožňující snadné 
vyhledání a použití nouzové signalizace nebo dorozumívacího 
zařízení  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - znemožnění ovládání výtahu z klece, navození tísnivého stavu  *  vyloučení, aby osvětlení klece bylo možno vypnout i za jízdy 
neoprávněnou osobou nebo omylem,  
*  jističe el. osvětlení neumísťovat v rozvodné skříni na chodbě 
tak, aby byly volně přístupné,  
*  dostatečná intenzita osvětlení klece  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - nepříznivý průběh dynamických sil při vybavení klece samosvornými zachycovači 
(zabrždění na vodítkách a udržení klec v klidu)  

*  neužívání samosvorných klínových zachycovačů pro rychlost 
nad 0,7 m/s2,  
*  údržba a seřízení, funkční vyzkoušení při revizích/zkouškách  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - rozpojení vodítek během provozu  *  nepoužívání tyčových, trubkových ani drátových vodítek,  
*  rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu dle 
požadavků ČSN 27 4002  

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Benzínové 
přenosné přístroje 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - otrava zplodinami  
ohřívací a ožehovací přístroje páječky,  
*  otrava zplodinami a dýmy (zejména CO)  

*  nepoužívat přístroj delší dobu v uzavřených a nevětraných 
prostorách (místnostech)  

  

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 

riziko - zpětný vrh el. kotoučové pily  
elektrické ruční kotoučové pily,  
*  zpětný vrh pily resp. neupevněného dřeva při řezání dřeva podél vláken  

*  správná funkce rozevíracího klínu (správné upevnění a 
nastavení rozevíracího klínu, jeho hladký povrch apod.),  
*  použití vhodného pil. kotouče s ostrými a správně nabroušenými 
zuby  
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nářadí / 
Kotoučové pily 
na dřevo 

provozů, doprava 
apod.) 

Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / Ruční 
nářadí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

riziko - kontakt nářadí s rukou  
ruční nářadí,  
*  sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při 
nežádoucím (všeobecná nebezpečí pro všechny druhy nářadí) 

*  praxe, zručnost, popř. zácvik; používání vhodného druhu typu, 
velikosti nářadí,  
*  zajištění možnosti výběru vhodného nářadí; dodržování zákazu 
používání poškozeného nářadí 

  

Technické 
zázemí / Plynová 
zařízení / 
Nízkotlaké 
kotelny s kotli na 
plynná paliva 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(obsluha plynové 
kotelny, údržbář 
apod.) 

riziko - výbuch zemního plynu při odvzdušňování a odplyňování  
plynové zařízení pro kotelnu a otop kotlů,  
*  výbuch směsi zemního plynu ve směsi se vzduchem při odvzdušňování a odplyňování 
potrubí a spotřebičů  

*  odborné provádění odplynění a odvzdušnění dle ČSN 38 6405,  
*  zajištění těsnosti potrubí a všech spojů a plyn. 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 dodavatelsky 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 apod.),  
*  při hledání netěsnosti nepoužívat plamene,  
*  zjišťování netěsností v rámci kontrol dle ČSN 38 6405 armatur, 
plynoměrů, šroubení pro připojení spotřebičů apod.),  
*  provádění pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení, 
včetně odstraňování zjištěných závad 

  

Technické 
zázemí / 
Vnitroústavní 
doprava / 
Manipulační 
zdvižné vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, nádvorní 
četa, skladník, 
doprava apod.) 

riziko - manipulační zdvižné vozíky,  
*  pád osoby dopravované na vozíku  

*  dodržován zákaz přepravy osob s výjimkou případů, kdy je 
vozík pro jejich přepravu konstruován  

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  pád svářeče při pracích na žebříku a částech konstrukce a objektu ve výšce  
*  práce v místech, kde prostor k pohybu omezen tak, že svářeč pracuje ve vynucené 
poloze (vkleče, vsedě, vleže, atd.) 

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

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem,  
*  zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování;  
*  nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus 

*  pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu k obsluze a přísl. 
ČSN, zejména ČSN 05 0630 a ČSN 05 0601;  
*  používání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, 
držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.;  
*  dokonalé el. spojení spojek svařovacích a svařovacích svorek se 
svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného 
uvolnění (musí mít rozměry odpovídající velikosti použitého 
svařovacího proudu a průřezu svař. vodičů);  
*  spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo s 
podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci umístěna co 
nejblíže k místu svařování (nebo na kovový svařovací stůl, na 
němž leží svařenec) - průtok svař. proudu upínacími dílci;  
*  nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na 
svorkovnici svářečky, za chodu;  
*  nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací nástroj 
za chodu (vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu 
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zapnutí);  
*  vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými 
předměty v okolí, (tento požadavek je řešen konstrukcí svářecího 
nástroje, příp. konstrukcí stojanu pro svářecí nástroj, u 
svařovacích zdrojů nemá napětí naprázdno překročit stanovenou 
hranici - 80 V, u zdrojů střídavých, 100 V u zdrojů 
stejnosměrných (v případě svař. zdrojů pro metody svařování 
vyžadující zvýšené napětí naprázdno umístění tabulky na zdroji s 
hodnotami zvýšeného napětí;  
*  odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk 
svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování;  
*  svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod 
napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru;  
*  při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice 
(ne mokré, ani vlhké);  
*  ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan;  
*  ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se 
vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a 
účinky svařování; odstranění ostrých hran;  
*  chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému 
poškození krytem, vhodným umístěním apod.;  
*  seznámení zaměstnanců s poskytováním první pomoci při úrazu 
el. proudem;  
*  není-li technicky možné přivést svařovací proud bezprostředně k 
místu svařování, rozhodne o způsobu připojení svařovaného 
vodiče na svařence příslušný odborný pracovník 

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem,  
*  dotyk rukou, kovovým předmětem s připojovacími svorkami přívodními či vývodovými  

*  připojení svařovacích vodičů tak, aby se zabránilo náhodnému 
neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje, 
ochrana připojovacích svorek u svař. zdroje;  
*  při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje, zdroj vypnout a 
provést opatření vylučující jeho nežádoucí zapnutí nepovolanou 
osobou 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem,  
*  zasažení pracovníka proudem při přemísťování svářečky  

*  svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního 
vodiče;  
*  kontrola, zda není proudový okruh svařovacích vodičů přímo 
spojen s kostrou svářečky (provádí se tak, že pod libovolný 
svorník kostry se vodivě připevní měděná destička o síle cca 3 
mm, o tuto destičku pak svářeč postupně škrtne elektrodou a 
potom svařovací svorkou), při kontrole musí být druhý svařovací 
vodič odpojený od výstupní svorky (v případě zajiskření musí být 
svářečka odstavena) 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem,  
*  nezabezpečení rychlého odpojení více zdrojů, havárie, požár, popálení, úraz el. proudem 
 

*  provedení opatření pro okamžité vypnutí, odpojení všech 
svařovacích zdrojů;  
*  označení všech vodičů, snadná identifikace vodičů, ovládačů, 
odpojovačů (musí být naprosto zřejmé, které svařovací vodiče 
patří k jednotlivým svařovacím zdrojům);  
*  připojení svařovacích nástrojů tak, aby měly oproti svařenci 
stejnou polaritu 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

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

*  prohlídka svařovacích vodičů, držáků elektrod (izolace), 
zásuvek, vidlic, zda není proudový okruh spojen s kostrou, zda 
není spojený okruh mezi vodiči svař. proudu, zda je svářečky 
vypnutá;  
*  ochrana před nebezpečným dotykovým napětím;  
*  používat držáky elektrod s neporušenou izolací;  
*  svař.nástroje odkládat na izolační podložku nebo stojan;  
*  používat odizolované stojany, izolační podložky a desky k 
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zabránění bezprostředního dotyku těla svářeče s kovovými částmi; 
 

*  podle potřeby použít proudový jistič, dielektrické rukavice nebo 
dielektrické vložky do svářečských rukavic a vyloučit spoje v 
tomto prostoru;  
*  osvětlení 12 V;  
*  svařovací zdroj umísťovat mimo tento prostor;  
*  ke svařování nepoužívat střídavý proud;  
*  nepoužívání OOPP a oděvu s kovovými částmi, nevodivé 
podložky pod nohy;  
*  opatření posoudit svářečským odborníkem pro bezpečnost 
práce;  
*  stanovit a dodržovat další podmínky v příkazu ke svařování 

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování plamenem, řezání kyslíkem,  
*  popálení různých částí těla při úniku kyslíku má-li svářeč zamaštěný pracovní oděv 

*  nepoužívání prac. oděvu a OOPP znečištěných olejem    

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 
plamenem, řezání 
kyslíkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování plamenem, řezání kyslíkem,  
*  požár, popálení při úniku acetylénu netěsným nebo nedostatečně uzavřeným lahvovým 
ventilem;  
*  výbuch po vytvoření výbušné směsi (acetylen + vzduch) 

*  těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve, těsnost ventilu 
svařovacího hořáku (při poškození, výměna, oprava těsnění);  
*  vyloučení znečistění lahvového ventilu s mastnotou;  
*  nepoužívání vadné lahve;  
*  správná a opatrná manipulace (nakládání, vykládání) s lahvemi;  
*  vyloučení mechanického poškození, odlomení apod. lahvového 
ventilu;  
*  těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a 
zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,15 MPa pro hadice na 
acetylén);  
*  ochrana hadice proti mechanickému poškození (proseknutí, 
poškození), propálení a znečistění;  
*  nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi 
spojkami kratší než 5 m;  
*  při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes 
rameno 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hlučnost  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  hlučnost, snížení pozornosti obsluhy, postupné snižování sluchové ostrosti  

*  správná montáž stroje dle návodu (izolace, pružné uložení,  
*  údržba stroje, včasné výměny opotřebovaných exponovaných 
částí stroje majících vliv na hlučnost,  
*  používání OOPP k ochraně sluchu,  
*  bezpečnostní (protihlukové přestávky) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - úraz el. proudem  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zasažení pracovníka el. proudem  

*  dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy 
k el. částem, vyřazovat 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 a skončení pracovní směny,  
*  ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým 
částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na 
neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového 
napětí, izolace 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 

riziko - nežádoucí uvedení stroje do chodu  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  nečekané uvedení stroje do chodu po obnovení napětí, zasažení obsluhy pohyblivou 

*  funkční a dosažitelný hl. vypínač, central stop, stykače, hlídače 
poklesu tlaku,  
*  uvedení vypínače do nulové polohy,  
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Dílny servis zdravotnické 
techniky apod.) 

částí, nástrojem  *  ochranné zařízení, ochrana znemožňující uvedení stroje do 
chodu po obnově napětí 

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - přitlačení osoby přemísťovanými obrobky  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  pád, přitlačení osoby přemísťovanými obrobky a přípravky  

*  k upínání a sejímání těžších přípravků, přístrojů, nástrojů a 
obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují 
bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, mít k 
dispozici vhodné manipulační, zdvihací zařízení s vhodnými 
upevňovacími prostředky, závěsné nebo podpěrné pomůcky 
přizpůsobené tvaru obrobku,  
*  zajistit pomoc dalších osob, stanovit a dodržovat pracovní 
postup 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zranění očí  
vrtačky,  
*  zranění očí, popálení očí a obličeje třískami  

*  používání brýlí nebo obličejového štítu    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Přenosné 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - rozřezávací brusky - rozbrušovačky,  
*  vznícení hořlavých předmětů, kapalin prachů a par při odlétání horkých jisker 
vznikajících při řezání  

*  rozbrušovačku uložit na nehořlavou podložku;  
*  řezání neprovádět v blízkosti hořlavých předmětů, kapalin, par, 
plynů a prachů 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Brusky na vnitřní 
broušení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - brusky na vnitřní broušení,  
*  vyjetí rotujícího kotouče z broušeného obrobku, náraz kotouče na obrobek, roztržení 
kotouče, vmetení částic do prostoru, zasažení osoby  

*  automatické zakrytování kotouče po vyjetí z broušení díry    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Brusky na vnitřní 
broušení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - brusky na vnitřní broušení,  
*  přímý kontakt ruky obsluhy s rotujícím kotoučem, poranění ruky, navinutí, uvolnění 
obrobku, roztržení kotouče, úlet částic prostoru, zasažení osoby  

*  zakrytování pracovního prostoru, obrobku i kotouče (otáčejícího 
se obvodovou rychlostí větší než 45 m/s) v krajních polohách;  
*  správné upnutí obrobku 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Brusky na vnitřní 
broušení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - brusky na vnitřní broušení,  
*  nežádoucí uvolnění a pohyb obrobku, náraz kotouče do obrobku, příp. roztržení kotouče  

*  funkční světelná signalizace přívodu el. proudu, ochranný kryt, 
používání magnetů, upnutí malých obrobků, příložných desek, 
dotyk obrobků alespoň dvou pólů 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Rovinné brusky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hrotové brusky,  
*  zasažení obsluhy rotujícím unášečem a vnášecím kolíkem  

*  zakrytování unášeče a vnášecího kolíku    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  zachycení, navinutí vlasů (skalpování) vyčnívající hlavou šroubu pro upnutí nástroje a 
trnem  

*  zakrytí krytem;  
*  správné ustrojení obsluhy (pracovní oděv bez volně vlajícího 
konců s upnutými rukávy, pracovat bez šálů, prstýnků, řetízků, 
náramků, hodinek, obvazů na rukou apod.)  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  zachycení oděvu, navinutí vlasů otáčejícím se koncem vřetene v zadní části frézky  

*  zakrytí ochranným krytem    
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Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  přetížení pracovníka;  
*  zranění svalů a šlach při namožení v důsledku nepřiměřené námahy  

*  možnost volby vhodného druhu a velikosti vozíku;  
*  nepřekračovat nosnost vozíku;  
*  místo tažení vozíky tlačit zezadu (tlačení je snadnější);  
*  vozík s rejdem se má tlačit nebo táhnout na tom konci, na 
kterém je rejd;  
*  při sjíždění vozíku se svahu má být obsluha za vozíkem;  
Vynaložená síla při přemísťování břemen pomocí ručních vozíků 
závisí na technickém stavu vozíku, stavu terénu resp. podlahy 
včetně rovinnosti, atd. Pro ženy při rozjezdu nesmí tažná síla 
přesáhnout 115 N a tlačná síla 160 N, při pojezdu pak tažná síla 
nesmí přesáhnout 90 N (pro těhotné ženy 50 N) a tlačná síla 130 
N (pro těhotné ženy 100 N) 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  vymrštění částí kola vozíku při huštění pneumatiky kompresorem  

*  při huštění bantamových pneumatik u ručních vozíků při použití 
kompresoru seznámit pracovníka s hodnotou tlaku, který je 
předepsaný pro huštění pneumatik a vybavit ho potřebnými 
měřidly tlaku 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  kolize vozíku s motorovým vozidlem při provozu na pozemních komunikacích  

*  ruční vozík s celkovou šířkou větší než 0,6 m, používaný za 
provozu na pozemních komunikacích vybaven schválenými 
odrazkami:  
- dvounápravový vozík na přední straně (na straně oje) dvěma 
bílými odrazkami a na zadní straně dvěma červenými odrazkami;  
- jednonápravový vozík na přední i zadní straně po dvou 
červených odrazkách  
(odrazky musí být netrojúhelníkového tvaru, umístěné symetricky 
co nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad 
vozovkou, avšak ne níže než 250 mm a ne výše než 900 mm)  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - kontakt pohybujícího se vozidla s osobou  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  přejetí, naražení, přitlačení osoby dopravním prostředkem  

*  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  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Nakládka a 
vykládka 
dopravních 
prostředků 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - fyzická zátěž, přetížení  
nakládka a vykládka dopravních prostředků,  
*  přetížení a namožení v důsledku intenzivnějšího zvedání, přemísťování a manipulace s 
břemeny (namožení natržení nebo natažení svalů a šlach rukou, někdy i poškození 
kosterního aparátu, vznik tříselné nebo stehenní kýly, výrony v kloubech a namožení 
svalů) 

*  nakládací a vykládací práce se musí provádět s potřebným 
počtem zaměstnanců, případně četami, za použití vhodných 
technických prostředků,  
*  dodržovat hmotnostní limit 50 kg na jednoho pracovníka,  
*  správné manipulační postupy a technika práce  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací regály 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - zřícení a pád regálu  
skladovací regály,  
*  zřícení a pád regálu  

*  zajištěna trvale 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 sloupce 
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(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.) 

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  působení chemických přípravků vyvolávajících nežádoucí reakce osob při kontaktu s 
nimi (kožní onemocnění, poruchy trávicího ústrojí nebo výrazně obtěžující) při přípravě a 
aplikaci ochranných postřiků, výživných látek 

*  zdravotní způsobilost pracovníků;  
*  výběr pracovníků a nepřidělovat práci s nebezpečnými látkami 
osobám u kterých byly zjištěna přecitlivělost na látky obsažené v 
hnojivech nebo které trpí jakoukoliv alergií;  
*  používání OOPP dle druhu látky, ošetřit i drobná poranění;  
*  dodržování zásad osobní hygieny;  
*  dodržovat způsob zacházení a ochrany proti účinkům 
nebezpečných látek při aplikaci hnojiv a prostředků k ochraně 
kultur dle pokynů výrobce;  

 
Pesticidy jsou chemické nebo biologické látky k ničení nebo 
omezování škodlivých činitelů, zejména škodlivých živočichů a 
rostlin. Podle účinků se rozdělují na:  
> insekticidy - látky působící proti hmyzu,  
> fungicidy - látky působící proti parazitárním houbám,  
> herbicidy - látky hubící plevely,  
> akaricidy - látky používané proti roztočům,  
> rodenticidy - látky k hubení škodlivých hlodavců,  
> mořidla osiv - látky působící proti zárodkům rostlinných chorob 

 
> nematocidy - látky k asanaci půdy,  
> moluskocidy - látky k hubení měkkýšů.  
> arboricidy - látky působící proti nežádoucím dřevinám  
> desinkancie - látky používané k vysušování rostlin  
> defolinty - látky používané k odstraňování listů  
Některé přípravky mají kombinovaný účinek  

 
pesticidy - kvalifikace  
Tx - zvláště nebezpečný jed  
T - ostatní jed  
Xn - zdraví škodlivý  
Xi - dráždivý  
S - senzibilátor při styku s pokožkou nebo sliz 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  ohrožení osob při zacházení s přípravky na ochranu rostlin (pesticidy), kožní 
onemocnění, poruchy trávicího, dýchacího ústrojí - aerosolové částice vstupují do 
organismu s vdechovaným vzduchem;  
*  znečistění prostředí  

*  seznámení s údaji na etiketách na obalech a návody;  
*  ředit koncentráty jen mimo uzavřené místnosti;  
*  označovat nádoby, ve kterých jsou prostředky uloženy;  
*  postřiky provádět za bezvětří, popř. za mírného větru a to jen v 
jeho směru;  
*  dodržování ochranných lhůt;  
*  označit ošetřené porosty;  
*  zabránit předčasné konzumaci ošetřených kultur;  
*  při provádění postřiku dbát, aby nedošlo k přímému zasažení 
osob ani zvířat;  
*  při zacházení zabránit kontaminaci povrchových i spodních vod; 

 
*  při manipulaci s prostředky dodržovat zákaz konzumace jídla, 
pití a kouření;  
*  při práci důsledně používat OOPP podle druhu ohrožení dle 
návodu k používání;  
*  po ukončení práce asanace OOPP, použitých pracovních 
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prostředků a vratných obalů;  
*  likvidace použitých obalů od přípravků (většinou jde o 
nebezpečné odpady);  
*  mít k dispozici lékárničku a prostředky pro poskytnutí první 
pomoci 

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - ruční manipulace,  
*  poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodných 
polohách  
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) 

*  organizací práce omezovat ruční manipulace s břemeny;  
*  výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech 
manipulace;  
*  seznámení pracovníků s všeobecnými údaji a podle možností i s 
přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění 
jeho těžiště, o jeho nejtěžší straně a s přesnými údaji o správném 
uchopení a zacházení s břemeny a s nebezpečím, jemuž mohou 
být vystaveni při nesprávné ruční manipulaci s břemeny, zejména: 

 
- s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém 
pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze, 
při excentrickém umístění těžiště břemene,  
- s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména nedostatek 
prostoru ve svislém směru, práce na nerovném, kluzkém a 
vratkém pracovním povrchu a práce v nevyhovujících 
mikroklimatických podmínkách,  
- se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře, zejména příliš 
častá nebo příliš dlouho trvající fyzická námaha, nedostatečný 
tělesný odpočinek, nedostatečná doba na zotavení a vnucené 
tempo práce;  
*  dodržování zásad bezpeč. a zdraví nezávadného způsobu 
manipulace, pokud možno v poloze bez s ohnutých zad;  
*  správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko 
těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulace provádět 
pokud možno v poloze bez s 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 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
sadařské práce na 
žebřících 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - sadařské práce na žebřících,  
*  pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování 

*  při výstupu a sestupu stát čelem k žebříku a přidržovat se příčlí, 
práci na žebříku provádět tak, aby byla možnost se v případě 
zakolísání žebříku nebo pevné části v blízkosti se přidržet;  
*  dodržovat zákaz vystupovat a sestupovat po žebříku více 
osobám současně (nejde-li o spec. žebříky pro dvě osoby);  
*  nevystupovat na žebřík s poškozenou a znečistěnou obuví, s 
dlouhými tkaničkami apod. 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
sadařské práce na 
žebřících 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - sadařské práce na žebřících,  
*  prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka  

*  před použitím zkontrolovat, zda žebřík není poškozený, 
nepoužívat žebříky např. s nalomenými nebo uvolněnými 
příčlemi, naštípnutými postranicemi;  
*  nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o větší hmotnosti než 
15 kg; nezavěšovat břemena (koš, vědro a pod. nádoby) o 
nadměrné hmotnosti přímo na žebřík;  
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*  pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných žebříků 

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
sadařské práce na 
žebřících 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - sadařské práce na žebřících,  
*  pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku;  
*  nadměrné, nebezpečné prohnutí žebříku;  
*  uklouznutí, posun lehkého Al žebříku po zatížení osobou 

*  žebříky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené výrobcem v 
návodu k použití;  
*  dle potřeby delší žebříky zajišťovat proti prohnutí (např. pomocí 
opěrných tyčí);  
*  u posuvných žebříků dbát na volnou pohyblivost vodících částí 
a na zapadnutí zajišťovacích prvků;  
*  správné spojení a upevnění násuvných přípojů a dílů žebříku;  
*  uvědomovat si větší nároky na zajištění stability hliníkových 
žebříků s malou hmotností (nežli u na žebříků dřevěných), proto 
nutno provést dokonalejší úpravy, vyrovnání popř. zpevnění 
terénu a pečlivěji vyhledat vhodné místo pro opření;  
*  udržovat žebříky, nepoužívat deformované a poškozené žebříky; 

 
*  při použití výsuvných, kloubových, skládacích, apod. 
hliníkových žebříků dodržovat pokyny výrobce v návodu k 
používání a symboly na samolepkách umístěných na postranicích 
žebříku 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  převrácení malotraktoru/pojízdného stroje, přitlačení řidiče, pomocníka traktorem 

*  přizpůsobení rychlosti stavu terénu, terénním nerovnostem, 
snížení rychlosti a správná techniky jízdy během a ovládání 
pracovních zařízení;  
*  účinné brzdy;  
*  dveře traktorů strojů s kabinami zajistitelná v otevřené a 
uzavřené poloze;  
*  po nastoupení zajistit dveře kabiny proti otevření;  
*  zvýšená opatrnost a správná technika jízdy při jízdě ze svahu, 
členitém terénu (najetí na překážku), v zatáčkách;  
*  dodržování svahové dostupnosti (při práci stroje na svazích 
převyšujících svahovou dostupnost stroje se stanoví pracovní 
postup se zřetelem na sklon terénu;  
*  při práci a jízdě na svazích volit především způsob práce a jízdy 
po spádnici a na souvratích se otáčet zacouváním po vrstevnici 
nebo snížit rychlost;  
*  při jízdě z kopce (ze svahu) mít zařazen přiměřený rychlostní 
stupeň;  
*  náhlé terénní přechody objet nebo přejíždět šikmo, příp. 
zvednout pracovní stroj;  
*  po spádnici couvat jen v nezbytně nutných případech;  
*  pracovní rychlost stroje volit a regulovat tak, by neklesaly 
otáčky motoru a nevznikaly vibrace;  
*  vystupovat z kabiny jen pokud je to nezbytné a to vždy na straně 
přivrácené ke svahu;  
*  nepracovat se strojem na svazích za tmy a špatné viditelnosti, 
při dešti a sněžení nebo bezprostředně po něm, neodpojovat a 
nepřipojovat přípojné pracovní stroje při práci a jízdě na svahu;  
*  při práci a jízdě na svahu prudce nebrzdit a neměnit směr jízdy;  
*  nestartovat stroj rozjetím ze svahu;  
*  seznámení obsluhy s návody k používání 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  pád osoby ze stroje, pracovního zařízení (rotavátor, pevný kypřič, brány, bubnová 
sekačka, rotační sekačka), případně i s následným přejetím koly 

*  neprovádění dotěžování pracovního zařízení osobami;  
*  dodržování zákazu seskakování a naskakování  
*  zajistit traktor proti nežádoucímu pohybu a pojetí 
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Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zachycení a ohrožení osoby pohybující se pracovní částí (zranění nářadím s funkčními 
orgány řeznými, rotujícími apod.) připojeným strojem nářadím nebo návěsem;  
*  zachycení a přejetí osoby při couvání a zajíždění traktorů nebo pojízdných strojů do 
zúžených a pod. prostorů;  
*  přitlačení osoby o pevnou překážku 

*  po dobu pracovní činnosti stroje je obsluha na k tomu určeném 
místě;  
*  vyloučit přítomnost a zdržování se jakékoliv osoby mezi 
traktorem a pracovním zařízením;  
*  dodržovat zákaz zdržování se osob v blízkosti pracujícího stroje 
v jeho nebezpečné blízkosti - vpředu, vzadu a po stranách (dle 
návodu k obsluze) 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  přimáčknutí pracovníka konstrukcí stroje po jeho náhlém rozjetí, při startování se 
zařazeným rychlostním stupněm  

*  startování provádět ze obslužného stanoviště, nikoliv se 
zařazenou rychlostí;  
*  zajišťování stroje, traktoru, přívěsů a návěsů proti nežádoucímu 
pohybu při zastavení a opuštění stroje z kabiny 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zachycení a střet traktoru/pojízdného stroje s jiným vozidlem při jízdě na veřejných 
komunikacích 

*  omezení jízdy za dopravní špičky a za snížené viditelnosti;  
*  osvětlení malotraktoru a pojízdného stroje  
*  opatření určených míst výstražným značením, stroj širší než 2,5 
m nebo přesahuje-li šířku tažného prostředku označit 
červenobílými rohovými pruhy 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zasažení rukou rotujícími noži a jinými pohybujícími se pracovními zařízeními 

*  neprovádět zakázané činnosti za chodu stroje, zejména čistění, 
údržbové práce a opravy  
*  seznámení obsluhy s přísl. návody;  
*  čistění pracovního ústrojí, odstraňování namotaného, navinutého 
ulpělého materiálu jen za klidu motoru;  
*  opatrnost při ručním čistění 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  vtažení, zachycení oděvu pracovníka, vtažení, navinutí končetiny rotující 
kloubovou/vývodovou hřídelí 

*  ochranné zařízení pevným netočivý kryt kloubové hřídele, která 
je používána k pohonu různých zemědělských strojů od 
náhonového hřídele traktoru (do odpojení kloubové hřídele nesmí 
vývodová hřídel traktoru zůstat nekrytá);  
*  dodržování zákazu stoupat na připojenou hřídel;  
*  vypnutí vývodové hřídele při každém vystoupení řidiče z 
traktoru;  
*  otáčky vývodové hřídele volit jen za je-li stroj v klidu;  
*  kontrola zajištění kloubové hřídele proti vysunutí pojišťovacími 
čepy, aby se vyloučilo samovolné rozpojení připojeného zařízení;  
*  po odpojení nářadí vyčnívající konec vývodové hřídele zajistit 
krytem;  
*  čistění, údržbu a jinou manipulaci s kloubovou hřídelí provádět 
jen za klidu stroje, při vypnutém motoru traktoru 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zachycení, vtažení, sevření, useknutí ruky pohybující se částí zachycení končetiny a 
vtažení za volnou část oděvu pohybující se částí při čistění stroje za chodu nebo při 
doběhových otáčkách v nebezpečném prostoru  

*  ochranné zařízení bránící volnému přístupu do nebezpečného 
prostoru řemenů a řemenic, částí hnacích i hnaných strojů konající 
točivý nebo kývavý pohyb, ozubená soukolí a vyčnívající konce 
hnacích i hnaných hřídelí, včetně pouzder kloubové hřídele, 
kloubové hřídele mezi hnacím a hnaným strojem;  
*  zajištění pracovního zařízení proti nežádoucímu pohybu, 
poklesnutí apod.;  
*  dodržování čistění za chodu a doběhu 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce s ručním nářadím,  
*  říznutí, hluboké sečné rány prstů a levé ruky při práci se srpem (při přetnutí tepny i 
možnost vykrvácení) 

*  správné použití nářadí - při práce si srpem záběr srpem jen 
přiměřeně velkého chomáče trávy;  
*  ochrana levé ruky silnější rukavicí;  
*  při sekání neopírat levou ruku o zem;  
*  vyloučení přítomnosti jiných osob (i souběžně pracujících 
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spolupracovníků) v dosahu srpu - mimo ohrožený prostor;  
*  správný způsob broušení, používání nepoškozených brousků 

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Oplocení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména údržbář, 
zahradník) 

riziko - pád, zřícení oplocení a zasažení osoby  *  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  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Oplocení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména údržbář, 
zahradník) 

riziko - vyčnívající ostré části  
*  píchnutí,  
*  zakopnutí o vyčnívající drát,  
*  naražení o vymrštěný drát  

*  oprava oplocení,  
*  odstranění vyčnívajících drátků apod.;  
*  nepoužívat jako nástavbu oplocení ostnatý drát  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Oplocení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména 
technického úseku) 

riziko - pohyb brány, zasažení osoby  *  zajištění brány v otevřené poloze proti samovolnému zavření;  
*  udržování ocelových konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném 
stavu;  
*  snadná ovladatelnost křídel brány  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Venkovní 
komunikace a 
pracoviště 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - náraz dopravního prostředku na překážku  *  zajištění 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)  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Administrativní 
práce - 
kancelářské práce 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména 
administrativní) 

riziko - kancelářské práce, naražení osoby na ostrou hranu  
*  naražení na ostré hrany rohy nábytku - stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských 
a skladovacích místnostech  

*  správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení, (min. 
průchody 550 až 600 mm),  
*  udržování pořádku, nezastavovat komunikační prostory 
nábytkem, materiálem a předměty,  
*  důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a 
skříněk  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Administrativní 
práce - 
kancelářské práce 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(administrativa) 

riziko - pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability *  správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského 
nábytku,  
*  nesedat na okraje stolů a židlí,  
*  nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Administrativní 
práce - 
kancelářské práce 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(administrativa) 

riziko - pád předmětů  
*  pád předmětů a věcí na nohu zaměstnance  

*  udržování pořádku na stolech a ve skříních,  
*  rovnoměrné ukládání předmětů do skříní, polic a regálů,  
*  nepřetěžování polic, regálů,  
*  neskladovat materiál a předměty na nestabilní podložky,  
*  neukládat předměty a zařízení do komunikačních prostorů 
kanceláře  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Administrativní 
práce - 
kancelářské práce 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - opaření  
*  opaření vodou, horkými nápoji,  
*  nalévání do nevhodných nebo poškozených sklenic (hrnků)  

*  opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic,  
*  zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji,  
*  při manipulaci s horkými tekutinami věnovat pozornost 
přelévání,  
*  nepoužívat nevhodné nebo poškozené nádobí  

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zejména údržby, 
skladu, dopravy) 

riziko - okna, dveře - pořezání o sklo  
*  pořezání o sklo rozbité skleněné výplně,  
 

*  průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v 
blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně 
označeny,  
*  zejména viditelné označené 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  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / Dveře, 
vrata, okna, 
světlíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku  *  snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z 
bezpečného místa;  
*  zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům 

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - přivolání výtahu bez vědomí osoby v kleci  
*  manipulace s výtahem (přivolání výtahu) bez vědomí osoby v kleci (např. dítěte, které 
vstoupí/nestačí vystoupit/nestačí otevřít šachetní dveře)  

*  vyloučení přivolání prázdné klece s otevřenými klecovými 
dveřmi u výtahů s pohyblivou podlahou klece bez klecových dveří 
příp. s ručními klecovými dveřmi,  
*  správné nastavení podlahového spínače  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ztížení nástupu a výstupu osob  
*  vytvoření schodu mezi úrovní nástupiště a podlahou klece s možností zakopnutí,  
*  ztížení nástupu a výstupu osob  

*  zajištění a seřízení přesného zastavení s ohledem na prodloužení 
a prokluz nosných lan,  
*  provádění údržby, seřízení, odborných prohlídek a zkoušek  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - vypálená, ulámaná a jinak poškozená tlačítka  
problematické ovládání výtahu z klece vypálenými, ulámanými a jinak poškozenými 
tlačítky  

*  světelná signalizace (popř. jiné sdělovače) sdělující informace 
týkající se provozu výtahu,  
*  ovladačová kombinace s "Antivandal tlačítky",  
*  důsledná kontrola výtahu dozorcem,  
*  trrpělivá výměna tlačítek a žárovek  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - nezastavení chodu výtahu při vydaném pokynu k zastavení  *  rekonstrukce el. zařízení k vyloučení stavu kdy při jedné závadě 
může nastat nebezpečný/nouzový stav,  
*  časové omezení chodu pohonu  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - dlouhodobý prokluz lan na třecím kotouči s následkem rozsáhlého poškození 
výtahu  

*  funkční zařízení, které vypne pohon výtahu, pokud dojde k 
zablokování klece nebo protizávaží výtahu,  
*  rekonstrukce el. zařízení  

  

Technické 
zázemí / Výtahy 
osobní a 
nákladní / Výtahy 
- ohrožení 
uživatele 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - nežádoucí manipulace nepovolanými osobami s důležitými částmi a 
komponentami výtahu (jako např. dveřní uzávěrkou)  

*  omezit používání pletiva k ohrazení výtahové šachty umístěné v 
zrcadle schodiště,  
*  zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených závad  

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  ohrožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů (chronické bronchitidy) působením 
aerosolů; při vdechování škodlivin vznikajících při svařování - působením svářečských 
aerosolů, prachů, dýmů, aerosolů s obsahem toxických, kancerogenních a fibroplastických 
látek (toxických plynů vznikajících při svařování (NOx, CO,O3), toxických plynů 
vznikajících při spalování povlaků a nátěrů základního materiálu (zbytky řezných 
kapalin,korozní zplodiny, ochranné povlaky, nátěry,barvy, oleje izolace protikorozní 
povlaky ap.);  
Tuhé části aerosolů s obsahem těžkých kovů, chrómu, (šestimocný chrom - Cr (VI) jsou 
jedním z významných karcinogenů, který vzniká při ručním obloukovém svařování 
obalenými elektrodami), niklu, manganu, vanadia a kobaltu v pracovním ovzduší svářeče 

*  zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu;  
*  vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k 
dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním 
sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího 
oblouku nebo plamene;  
*  použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo 
lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom)  
*  používání OOPP dle ČSN 05 0601;  
*  využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmů od 
zařízení i od svářeče;  
*  používání OOPP dle ČSN 05 0601;  
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těžké kovy jsou toxikologicky dominantní složkou svářecích dýmů. Depozice aerosolu v 
dýchacích cestách je komplikovaný proces. Závisí na způsobu interakce škodliviny a 
organismu, na fyzikálně chemických charakteristikách aerodispersního systému (velikost 
částic, koncentrace, náboj aj.), stejně jako i na vlastnostech dýchacího traktu, na jeho 
individuálních a fyziologických zvláštnostech; nebezpečné jsou i výpary ze suříkových 
nátěrů (otrava olovem), ze zinku a z kadmia. 

*  volba technologického postupu s ohledem na základní 
materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. 
svařování kyselými elektrodami);  
nebezpečí při svařování v ochranné atmosféře jsou vyvolána vyšší 
produktivitou a použitým ochranným plynem, jde o zvýšenou 
úroveň žhavého rozstřiku a kvalitativně i kvantitativně vyšší 
ohrožení z ultrafialového zařízení, způsobené přesunem 
vyzařované energie do kratších vlnových délek 

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  ohrožení popálením jiných osob nacházejících se v blízkosti svařování (zejména pod 
místem svařování, nad komunikacemi, průchody, jinými pracovišti apod.)  

*  použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně 
ostatních pracovníků (ochranné závěsy a zástěny k zabránění 
ohrožení odrazem a rozstřikem strusky;  
*  ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů;  
*  vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana 
prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku 

  

Technické 
zázemí / 
Svařování / 
Svařování 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava 
apod.) 

riziko - svařování elektrickým obloukem a plamenem,  
*  neúnosné a nepříznivé mikroklimatické podmínky, zejména na venkovních 
nechráněných prostorách v letním období, v uzavřených prostorách, v prostorách se 
značným sálavým teplem apod.;  
*  svářečské pneumokoniozy, nemocnost, zátěž organismu s následnými účinky na cévní a 
nervový systém 

*  odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce;  
*  zajištění odpočíváren, šaten apod. 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pád předmětu na obsluhu  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  pád předmětu na obsluhu stroje  

*  dle potřeby zajistit police, stojany a odkládací místa,  
*  neukládat nástroje a měřidla do stojanů strojů, na stoly a lože 
není-li na stroji zvlášť pro to určeno místo 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zanedbání ergonomických zásad  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zvýšená únava obsluhy, vykonávání obslužných činností v fyziologicky a ergonomicky 
nevhodných polohách 

*  lze-li práci vykonávat vsedě, vybavit stanoviště obsluhy 
vhodnou sedačkou vyhovující fyziologickým a ergonomickým 
požadavkům (např. výškově stavitelná sedačka s opěradlem) 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - prašnost, ohrožení dýchadel  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  působení prašnosti, rozlet prachových částí, usazování prachu,  
*  znečistění vzduchu, poškození dýchacích cest 

*  napojení stroje na odsávací zařízení,  
*  vhodný systém odvádění, shromažďování a likvidace prachu 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zachycení osoby hnacími mechanismy (vliv vysoké obvodové rychlosti)  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zachycení, vtažení, sevření, přimáčknutí, střihnutí obsluhy (např. při roztržení řemenů, 
uvolnění hnacích mechanismů, vliv vysoké obvodové rychlosti a pohybu částí)  

*  znemožnění přístupu k nebezpečným částem (uzavřením v 
konstrukci stroje, použitím ochranných zařízení),  
*  nevyřazování ochranných zařízení funkce,  
*  nenahazování hnacích řemenů za chodu stroje 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - zasažení obsluhy vypadnutým posuvem  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  zasažení obsluhy vypadnutým posuvem po přejetí za dovolenou mez  

*  montáž funkčních zarážek,  
*  havarijní brzdy,  
*  ochranné omezení,  
*  výstražné označení čel posuvu 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - pohyb rychloposuvu, náraz nástroje  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,  
*  pohyb rychloposuvu, náraz nástroje do upínacího zařízení, obrobku, deformace suportů, 
vymrštění a zasažení obsluhy uvolněným, zlomeným nástrojem, částí stroje  

*  soustředěnost a pozornost obsluhy při sledování rychloposuvu,  
*  rychloposuv v bezpečné vzdálenosti od obrobku,  
*  včasné vypnutí 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Dílny 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 

riziko - zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem  
kovoobrábění - dílenská pracoviště,zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem  

*  neponechávání upínacích klíčů v upínacím zařízení,  
*  nepoužívání klíčů s prodlouženou pákou,  
*  nepoužívání nadměrně deformovaných a poškozených upínacích 
zařízení 
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techniky apod.) 

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Brusky / 
Stolní brusky a 
rozbrušovačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - stolní, stojanové brusky, rozřezávací brusky - rozbrušovačky,  
*  prašnost, ohrožení dýchacích cest  

*  napojení brusky na odsávání;  
*  u brusky používané jen pro občasné práce opatřit sací nástavec 
nádobkou s vodou pro zachycení hrubších částic prachu a obsah 
nádobky včas vyměňovat a obnovovat 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Soustruhy 
hrotové 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - soustruhy hrotové,  
*  nežádoucí spuštění soustruhu, ohrožení vřetenem, namotání, navinutí volných částí 
oděvu, končetiny obsluhy  

*  při ručním pojištění páky vřetena proti nahodilému přepnutí z 
nulové polohy;  
*  pojištění ruční ovládací páky, mechanickým blokováním nebo 
tvrdší aretace 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  vyjetí stolu z lože, pád stolu a zasažení obsluhy  

*  zachycovací zařízení, ohrazení;  
*  zabrána přístupu osob do ohroženého prostoru;  
*  funkční havarijní brzda, nárazníky, tlumiče  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  přejetí stolu přes okraj lože  
*  zranění obsluhy (naražení, přitlačení, zhmoždění)  
pohybujícím se stolem hoblovky, zejména pokud stůl vyjíždí směrem do uličky,  

*  ochranné ohrazení, zábradlí;  
*  rozšíření průchozího profilu;  
*  výstražné značení čel stolu  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  nežádoucí samovolný pohyb smýkala - náraz nástroje na obrobek, zlomení a odlet 
nástroje, zásah obsluhy v nebezpečném prostoru zasažení obsluhy nástrojem  

*  zajišťovací zařízení pohybu smýkadla    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  pád saní při naklápění, zasažení, přiražení obsluhy  

*  stanovení správného postupu pro naklápění saní;  
*  seznámení obsluhy se stanoveným postupem 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  souběžný pohyb stolu a příčníku, násilné najetí nože do obrobku, zlomení vymrštění 
příčníku - uvolnění obrobku a zasažení obsluhy  

*  vzájemné blokování příčníku s pohybem stolu   

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  náhodné nežádoucí uvedení stolu do pohybu, zasažení obsluhy obrobkem při jeho 
upínání, vtažení obsluhy pod příčník;  
*  přitlačení obsluhy mezi stojany pod příčník při vstupu obsluhy na upínací plochu stolu 
za pohybu stolu 

*  umístění prvků havarijního vypínání;  
*  tlačítka CENTRAL STOP z obou stran lože;  
*  správná funkce tlačítek na ovládacím panelu 

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  tlačná místa v prostoru reversačního zařízení - zranění prstů obsluhy v prostoru 
reversačního zařízení  

*  ochranný kryt na reversačního zařízení (25 mm od pohybujících 
se narážek)  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Hoblovky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, servis 
zdravotnické 
techniky apod.) 

riziko - hoblovky,  
*  pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem obráběného předmětu, a předmětů 
ponechaných na stolu stroje  

*  předměty neponechávat na kraji stolu stroje;  
*  správné ukládání materiálu, pořádek  

  

Technické zaměstnanec ve riziko - frézky,  *  předměty neponechávat na kraji upínacího stolu stroje;    
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zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

*  pohmoždění končetin obsluhy způsobené pádem předmětu  *  správné ukládání materiálu, pořádek na stole  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  řezná poranění ruky obsluhy rotujícím nástrojem  

*  instalace a používání snadno seřiditelného ochranného krytu    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění po úderu obsluhy vyraženým obrobkem  
*  pád upínacího zařízení a zranění dolních končetin  

*  dokonalé upnutí obrobku do upínacího zařízení;  
*  upevnění upínacího zařízení na pracovním stole  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  naražení hlavou pracovníka do vyčnívajícího podpěrného ramene (zúžení průchozího 
profilu)  

*  použití gumových, kožených chráničů konců ramen;  
*  výstražné bezpečnostní označení vyčnívající části stroje;  
*  použití OOPP k ochraně hlavy  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  vyražení obrobku z upínacího zařízení při najetí frézy do řezu  

*  spolehlivé upnutí obrobku;  
*  správné použití mechanického, hydraulického, pneumatického 
rychloupínacího zařízení  

  

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  náraz kliky rychloposuvu, udeření, navinutí obsluhy, zranění končetin  

*  kontrola funkce pružin ovládacího zařízení    

Technické 
zázemí / 
Kovoobrábění / 
Stroje / Frézky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, doprava, 
servis zdravotnické 
techniky atd.) 

riziko - frézky,  
*  pořezání chodidel a prstů nohou pracovníka ostrými třískami (po proříznutí podrážky 
obuvi)  

*  používání vhodné pracovní obuvi;  
*  umístění rohoží na pracovním stanovišti stroje;  
*  včasný úklid pracoviště  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  propadnutí a převržení dopravních prostředků při najetí na neúnosný poklop či můstky  

*  poklopy kanálů, šachet a jiných prohlubní dostatečně únosné;  
*  nosnost vyrovnávacích můstků odpovídající provozovanému 
zatížení, jejich horní plocha drsná  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  přetížení a namožení pracovníka při dopravě materiálu kolečkem  

*  nejtěžší břemeno ukládat na korbu se co nejblíže k pojezdovému 
kolečku;  
*  kolečko nutno zvedat i pokládat v podřepu silou dolních 
končetin s mírně nakloněným trupem a rovnou vzpřímenou páteří; 

 
Používání ručních bezmotorových vozíků je považováno za 
součást ruční manipulace s břemeny s tím, že mezi ruční vozíky 
patří všechny vozíky s ručním pojezdem bez ohledu na to, že 
vysokozdvižné vozíky mohou mít v tomto případě i motoricky 
ovládaný zdvih.  
Pokud se bude vozík pohybovat po nerovném terénu, doporučuje 
se používat nafukovací pneumatiky. Pro hladké, rovné a 
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dostatečně únosné podlahy, komunikace jsou výhodnější tvrdé 
obruče. Kvalita a odpovídající technický stav podlah a 
komunikací je podmínkou bezpečného provozu všech druhů 
vozíků. 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  pád pracovníka po sjetí koleček mimo dráhu při najíždění na rampu, lyžinu;  
*  pád, převrácení ručního vozíku, koleček a zasažení pracovníka  

*  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, 
šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;  
*  spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  
*  rovnoměrné, symetrické rozložení nákladu;  
*  rovná, pevná a únosná pojezdová plocha;  
*  odstranění překážek v jízdní dráze (zejména platí pro provoz 
paletovacích vozíků tzv. ("paleťáků")  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  přiražení osoby vozíkem nebo ojí ke zdem, sloupům, zárubním a jiným pevným 
překážkám a předmětům které zužují projezdní profil komunikace;  
*  přiražení rukou a jiných částí těla k pevným překážkám 

*  vyloučení samovolného, nežádoucího pohybu vozíku;  
*  před započetím jízdy vozíku zabezpečit volné průjezdové 
profily, volné komunikace a dobrý výhled na cestu;případně 
zajistit doprovod další osobou;  
*  držet vozík za rukojeť či madlo nebo za hranu vozíku tak, aby 
prsty nepřesahovaly šířku vozíku;  
*  u vozíků rudlového typu ve skladech používat boční chrániče 
rukou 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  přiražení pracovníka při zatahování těžších vozíků do prostorově stísněných a 
omezených prostoru (výtahů, kontejnerů, sklepů), kdy pracovník přitahuje vozík k sobě a 
v malém prostoru již nedokáže rozjetý vozík zastavit 

*  při vjíždění s vozíky do omezených prostorů (výtahů, kontejnerů 
atd.) je třeba vozík tzv. zatlačovat a potom dle potřeby zezadu 
přibrzďovat 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  zhmoždění nohy přejetím nízkozdvižným nebo plošinovým vozíkem  

*  používat nízkozdvižné vozíky vybavené odsouvači nohou, 
umístěnými před každým kolem i zadním;  
*  náklad na vozíku rozložit rovnoměrně;  
*  obsluha nemá tlačit vozík z boku 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  pád nákladu (nebezpečná je přeprava vysokého břemene s možností převrácení a pádu 
břemene);  
*  převrácení vozíku včetně nákladu;  
*  sesutí a pád břemene dopravovaného a zvedaného vysokozdvižným ručním vozíkem;  
*  sesutí a pád břemene přepravovaného paletizačním nízkozdvižným vozíkem 
("paleťákem")  

*  při dopravě labilního nákladu (s vysoko položeným těžištěm) 
podle potřeby materiál či předměty stabilizovat nebo fixovat 
pomocí klínů, připevněním lany, řetězy, popruhy, nebo použít 
vozíku se zvýšenými bočnicemi tak, aby během přepravy nedošlo 
ke zřícení, posunu či deformacím nákladu;  
*  správné rozložení hmotnosti materiálu na plošině vozíku (ložné 
části), k zajištění dobré stability vozíku včetně nákladu nutno dbát 
na to, aby společné těžiště bylo co nejníže (proto je musí být těžší 
předměty ukládány níže a lehčí předměty na ně);  
*  nepřekračovat nosnost vozíku;  
*  zajištění řádné stability vozíku, včetně nákladu;  
*  rovná, pevná a únosná pojezdová plocha, odstranění překážek;  
*  správně a rovnoměrně nahuštěné pneumatiky;  
*  při sjíždění vozíku se svahu má být obsluha za vozíkem;  
*  vyloučit přítomnost osob v bezprostřední blízkosti převáženého 
břemene, nepřidržovat břemeno v průběhu jeho přemísťování 
vozíkem;  
*  nemanipulovat s naloženým vozíkem s břemeny po odstranění 
upevnění břemen;  
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*  nepoužívat paletizační vozík (tzv. paleťák) pro manipulaci s 
břemeny po nakloněné rovině,  
*  neprovádět opravy a údržby paletizačního vozíku zatíženého 
břemenem;  
*  nepřevážet na paletizačním vozíku vratká nebo objemná 
břemena, u kterých nemůže být dostatečně zajištěná stabilita 
břemene proti překlopení;  
*  netlačit paletizační vozík opíráním se o přepravované břemeno;  
*  u vysokozdvižných vozíků dodržovat jejich zatěžovací 
diagramy, které udávají závislost mezi okamžitou nosností vozíku 
a vyložením těžiště manipulovaného břemene 

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  pád břemene, převrácení rudlu při použití na schodech a stupňovité podlaze  

*  pro jízdu rudlů po schodech a stupňovité podlaze a to jak 
směrem nahoru, tak i směrem dolů. používat vozíky, které mají 
podvozek složený ze soustavy kol umístěných na koncích paprsku 
pětiramenné hvězdice, která je v obou smyslech otočná kolem své 
osy 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  zachycení materiálu (nákladu) o okolní překážky, předměty a o osoby,  
*  ohrožení osob materiálem převáženým na vozíku  

*  šířky komunikací volit dle ČSN 26 9010;  
*  vyloučení samovolného, nežádoucího pohybu vozíku;  
*  před započetím jízdy vozíku zabezpečit volné průjezdové 
komunikace a dobrý výhled na cestu  
*  v případě přesahu materiálu přes obrys vozíku je nutno provést 
opatření k tomu, aby nedošlo k zachycení materiálu o okolní 
předměty nebo osob;  
*  při odbočování vozíku naloženého delšími předměty nutno 
vhodným způsobem (např. hlasem, další osobou atd.) zajistit 
bezpečnost jiných osob a provozu;  
*  obsluha nemá tlačit vozík z boku, protože zde vzniká nebezpečí 
přejetí nebo naražení pracovníka na překážku 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Doprava ručními 
vozíky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba, 
zahradník apod.) 

riziko - ruční manipulace - doprava ručními vozíky,  
*  udeření obsluhy ojí paletizačního vozíku, po prudkém zvednutí oje;  
(k ohrožení obsluhy může dojít při odjištění zdvihové polohy, kdy může dojít k prudkému 
poklesu zdvihového zařízení se zátěží, oj se prudce zvedne a může udeřit obsluhu) 

*  správný způsob obsluhy a ovládání paletizačního vozíku;  
*  správná funkce pákového mechanismu, oje - páky, zajišťovací 
západky (odjišťuje se při spouštění nožní šlapkou - pedálem;  
*  správná činnost ovládání hydraulické jednotky (děje se většinou 
prostřednictvím řídicí oje a ovládací páky);  
*  opatrnost při vykávání kývavého pohybu řídicí oje směrem 
nahoru a dolů a překlápění oje nebo ráme do horní polohy 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Ruční 
manipulace / 
Manipulační 
prostory 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 
apod.) 

riziko - manipulační prostory,  
*  pád osoby na povrchu rampy, uklouznutí  

*  povrch ramp musí rovný v protiskluzovém provedení, jeho 
udržování v řádném stavu  

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 
skladování / 
Skladovací regály 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pád materiálu z regálové buňky  
skladovací regály,  
*  pád materiálu z regálové buňky a zasažení pracovníka  

*  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 

  

Technické 
zázemí / 
Manipulace a 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(skladník, údržba 

riziko - pád pracovníka z výšky  
skladovací regály,  
*  pád pracovníka při obsluze výše položených regálových buněk  

*  ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí regálu ve 
výšce nad 1,8 m prováděna  
z bezpečných zařízení a pomůcek (žebříky, pojízdné schůdky, 
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skladování / 
Skladovací regály 

apod.) manipulační plošiny a pod.),  
*  nevystupovat po konstrukci regálu 

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  působení vlhkosti 

*  používání OOPP (gumová obuv, plášť do deště, ochrana hlavy);  
*  vhodné oblečení 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  uklouznutí, zakopnutí, pád na neupraveném terénu;  
*  pád osob v terénu při přenášení zahradnického a jiného nářadí a pohybu na neupraveném 
terénu  

*  zvýšená opatrnost;  
*  vhodná pracovní obuv;  
*  volba optimálního místa pro uložení materiálu a jednotlivých 
dávek, tak aby se pokud možno omezila chůze a přenášení 
materiálu (využívat mechanizace pro dopravu materiálu na místo 
spotřeby a použití);  
*  správný způsob přenášení pracovních pomůcek, nářadí apod. 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  píchnutí, poškrábání biologickým rostlinným materiálem s ostrými jehlicemi, trny a 
zašpičatělými zbytky rostlin po oseknutí apod. 

*  nepracovat bez pracovního oděvu (s holým tělem);  
*  ochrana OOPP, pracovat v rukavicích, vhodné oblečení dle 
charakteru ohrožení a místních podmínek;  
*  zvýšená opatrnost 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  nákaza přenosná na člověka, zejména nákazy přenosné hmyzem (klíšťata, bodavý hmyz) 
infekční zánět mozku (klíšťová encefalitida, neuroinfekce) a lymeská borrelióza;  
*  infekční onemocnění způsobené hmyzem 

*  vhodné oblečení a obuv dle charakteru ohrožení a místních 
podmínek;  
*  prohlídka těla a případné neprodlené vytažení hmyzu správným 
způsobem;  
*  prostředky k odstranění klíšťat a desinfekci vpichu po klíštěti, 
léčiva  
*  zdravotnická prevence, očkování proti onemocnění 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  bodnutí, píchnutí, štípnutí bodavým jedovatým hmyzem (vosy, sršni);  
*  akutní nebezpečí šoku jako reakce na včelí jed, nebezpečí je zvýrazněné 
spolupůsobením fyzické námahy, únavy a klimatu 

*  použití repelentů;  
*  vhodné oblečení a OOPP dle charakteru ohrožení a místních 
podmínek  
*  na pracovišti k dispozici prostředky k desinfekci vpichu a léčiva 
zabraňující šoku při pobodání a jejich použití dle návodu 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce ve 
venkovním 
prostředí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce ve venkovním prostředí,  
*  švihnutí větve, zasažení oka  
*  pád při přenášení klestí, vypíchnutí oka  

*  klestí nenosit před obličejem;  
*  vhodná, pevná pracovní obuv;  
*  pokud možno odstranit překážky a nežádoucí předměty v 
prostoru manipulace 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
klimatické 
podmínky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - klimatické podmínky,  
*  poškození zraku UV zářením 

*  ochrana očí před slunečním zářením používáním brýlí s UV 
filtrem 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

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

*  zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší plochu;  
*  zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí  
*  sesunutí nebo pád a převržení;  
*  dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů,hranic přepravek, 
beden, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany 
stohu 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 

riziko - ruční manipulace,  
*  pád břemene na nohu, naražení břemenem;  
*  zhmoždění a naražení rukou nebo nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky 

*  před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, 
soudržnost, fixaci) přepravních obalů, beden;  
*  správné způsoby ruční manipulace;  
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ruční manipulace nádvorní četa 
apod.) 

*  správné uchopení břemene;  
*  zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích 
otvorů, držadel;  
*  kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;  
*  použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení 

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - ruční manipulace,  
*  přiskřípnutí prstů, přiražení ruky 

*  předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají 
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.) ukládat 
na podkladech;  
*  zvýšená opatrnost při svislém ukládání břemen na sebe 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční manipulace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

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

*  úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;  
*  úprava břemene, chránění 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.) 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
doprava materiálu 
kolečkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - doprava materiálu kolečkem,  
*  pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečky (zejména v případech, kdy 
pracovník musí vyvinout sílu s horizontální složkou - např. při tlačení koleček po šikmé 
ploše rampy i při rozjezdu na rovině) 

*  úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační 
plochy;  
*  odstranění kluzkosti,  
*  dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých 
pojezdových ploch cca 1 : 5;  
*  nepřetěžování koleček, jejich plnění těžším materiálem jen cca 
do 3/4 obsahu korby 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
doprava materiálu 
kolečkem 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - doprava materiálu kolečkem,  
*  pád pracovníka po sjetí koleček mimo dráhu při najíždění na kontejner pomocí rampy, 
lyžiny apod.;  
*  pád, převrácení ručního vozíku, koleček a zasažení pracovníka;*  dodržování min. šířky 
pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. cca 60 cm 

*  spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu;  
*  rovnoměrné, symetrické rozložení nákladu;  
*  rovná, pevná a únosná pojezdová plocha;  
*  odstranění překážek v jízdní dráze 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
sadařské práce na 
žebřících 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - sadařské práce na žebřících,  
*  převrácení žebříku jinou osobou, kontaktem s projíždějícím vozidlem apod. 

*  při práci v blízkosti komunikace vyznačit pracoviště přísl. dopr. 
značkami (snížení rychlosti, práce na komunikaci apod.) a 
používat žebříky označené bíločervenými pruhy;  
*  dle potřeby zajišťovat přímý dozor při práci za nutného 
nepřerušeného silničního provozu 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
sadařské práce na 
žebřících 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - sadařské práce na žebřících,  
*  rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku;  
*  podjetí dvojitého žebříku, pád pracovníka 

*  funkční zajišťovací řetízky, táhla apod. prvky proti rozevření;  
*  dodržovat opatření již uvedená pro žebříky opěrné;  
*  neopírat dvojitý žebřík o strom či jinou opěru, nepoužívat tento 
žebřík jako žebříku opěrného 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční tlakové 
postřikovače 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - prudký únik rozprašovaného roztoku, zasažení osoby *  nepoužívat ruční postřikovač u něhož je vadný tlakoměr, 
pojistný ventil, poškozený závit pumpy nebo zjištěna jiná 
poškození.  
*  těsné a správné spojení hadic s hadicovým nátrubkem  
*  neotvírat nádržku pokud je pod tlakem, správný postup při 
odšroubování a otevření postřikovače;  
*  při používání ručních postřikovačů dodržovat návod k používání 

 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
ruční tlakové 
postřikovače 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - ruční tlakové postřikovače,  
*  pád postřikovače;  
*  zvýšená únava obsluhy 

*  správné seřízení a připevnění ramenního popř. jiných popruhů k 
umožnění nošení postřikovače v pohodlné poloze 

  

Technické 
zázemí / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ruční tlakové postřikovače,  
*  působení přípravků - roztoku 

*  správné naředění roztoku;  
*  používání OOPP (gumové rukavice, brýle);  
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Zahradnictví / 
ruční tlakové 
postřikovače 

(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

*  zabránit vdechování aerosolů správným postupem dle směru 
větru;  
*  nestříkat proti osobám, vyloučit přítomnost osob v prostoru 
aplikace přípravků;  
*  po použití postřikovač vypláchnout čistou vodou 

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
strojní 
postřikovače 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - *  zranění končetiny pracovníka následkem pádu sudu, popř. jiné nádoby po ztrátě 
její stability 

*  zajištění nádob proti pohybu a převrácení   

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
strojní 
postřikovače 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - strojní postřikovače,  
*  uklouznutí a pád na kluzném a blátivém terénu 

*  zvýšená opatrnost;  
*  vhodná pracovní obuv 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
strojní 
postřikovače 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - strojní postřikovače,  
*  fyzická námaha při manipulaci a přemísťování přenosného potrubí, skládání a 
postřikovacího rámu rozkládání na poli, zahradě, sadu 

*  správné pracovní postupy;  
*  prací pověřovat fyzicky zdatné pracovníky;  
*  přenosné potrubí závlahy připojovat na hlavní potrubí 
zadešťovacího zařízení pouze při zastaveném čerpadle;  
*  podle potřeby používat speciální zařízení na rozvoz závlahového 
potrubí 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
strojní 
postřikovače 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - strojní postřikovače,  
*  zranění obsluhy při rychlém svinování rozvinuté hadice náhonem od traktoru 

*  kryt náhonu;  
*  vyloučit svévolné zásahy do konstrukce  

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  pád osoby z ložné ploše valníku, návěsu a/nebo přívěsu 

*  dodržování zákazu přepravy osob;  
*  vyznačení zákazů nápisy nebo symboly 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  odpojení, pád přepravovaného nářadí 

*  spolehlivé mechanické zajištění pracovního zařízení proti 
nežádoucímu pohybu v transportní poloze 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  spáleniny rukou při práci v blízkosti rozpálených částí motoru, chladiče ap. 

*  vyloučení kontaktu s horkými povrchy (vyčkat až dojde k 
vychladnutí);  
*  používání ochranných rukavic 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zasažení osoby osob vymrštěným odlétnutým kamenem nebo jiným předmětem při 
používání rotačního nářadí a strojů s rotujícími pracovními zařízeními (sekačky) 

*  vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru;  
*  funkční ochranné zařízení u sekaček;  
*  seznámení obsluhy s návodem k používání 
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Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zranění ruky následkem zpětného rázu, vysmeknutím nebo namotáním na ruku 
startovacího řemenu nebo šňůry při ručním startování spalovacích motorů  

*  správný postup při startování;  
*  nepoškozený startovací řemen či šňůra;  
*  nenamotávat startovací řemen nebo šňůru na ruku 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zranění ruky při připojování a odpojování návěsů a přípojných zařízení, pád oje na nohu  

*  opatření závěs malých traktorů naváděcí hubicí  
*  postupovat dle návodu k obsluze;  
*  zajištění pracovních zařízení proti nežádoucímu pohybu 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
malé traktory a 
prostředky 
zahradní 
mechanizace 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - malé traktory a prostředky zahradní mechanizace,  
*  zhmoždění rukou, tržné a bodné rány při udeření o konstrukci stroje při přitahování 
matic a při výměně pracovních nástrojů a zařízení, při údržbě a opravách prováděných 
ručním nářadím  

*  správné pracovní postupy;  
*  používání vhodného a nepoškozeného nářadí;  
*  rukojeti nářadí čisté, nemastné 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce s ručním nářadím,  
*  sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při 
nežádoucím kontaktu nářadí s rukou (všeobecná nebezpečí pro všechny druhy 
zahradnického nářadí) 

*  praxe, zručnost, popř. zácvik; používání vhodného druhu typu, 
velikosti nářadí;  
*  zajištění možnosti výběru vhodného nářadí;  
*  dodržování zákazu používání poškozeného nářadí 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce s ručním nářadím,  
*  vyklouznutí nářadí z ruky 

*  používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím;  
*  pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.;  
*  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 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce s ručním nářadím,  
*  pořezání nožem a jiným ostrým nářadím 

*  pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka;  
*  nůž ukládat na bezpečné místo 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce s ručním nářadím,  
*  zasažení pracovníka uvolněným nástrojem z násady 

*  nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.) 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce s ručním nářadím,  
*  zranění úderem a pádem nářadí působící kinetickou energií (motyky, lopaty, krumpáče, 
kladiva, palice),  
*  zasažení osoby nářadím (lopatou, motykou) 

*  správné použití nářadí;  
*  správné postavení při práci a dodržování bezpečné vzdálenosti 
mezi pracovníky;  
*  vyloučení přítomnosti osob v prostoru ohroženém ruční prací s 
motykou 

  

Technické 
zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

riziko - práce s ručním nářadím,  
*  píchnutí vidlemi 

*  opatrné nabírání materiálu tak, aby si pracovník nezabodl hroty 
vidlí do nohy,  
*  vhodné ukládání vidlí - nepohazovat vidle postavenými hroty 
vzhůru v seně, slámě apod. (aby nedošlo k pádu šlápnutí nebo 
zasáhnutí jiné osoby vidlemi);  
*  neházet vidlemi 

  

Technické zaměstnanec ve riziko - práce s ručním nářadím,  *  vyloučení přítomnosti jiných osob (i souběžně pracujících   
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zázemí / 
Zahradnictví / 
práce s ručním 
nářadím 

zdravotnictví 
(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

*  říznutí, sečné rány při práci s kosou při ručním kosení zelených ploch spolupracovníků) v dosahu kosy - ohrožený je prostor ve 
vzdálenosti 2 m od pracovníka s kosou všemi směry;  
*  správný způsob broušení, používání nepoškozených brousků, 
bezpečnější je vsazení brousku do držadla s postranními chrániči 
nebo železný kroužek nasazený uprostřed brousku;  
*  správné a řádné zaklínování kosy;  
*  při přenášení kosy na delší vzdálenost a převážení zajistit nástroj 
koženými chránidly, pouzdry nebo jinými vhodnými obaly 
(alespoň dobře svázaným papírem, hadry apod.) 

Všeobecná část / 
rizika vzniklá 
biologickým 
ohrožením - 
infekcí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - infekce, všichni zaměstnanci na zdravotnických pracovištích jsou ohroženi 
rizikem infekce,  
na straně zdravotnického zaměstnance se riziko zvyšuje :  
*  neznalostí,  
*  podceňováním infekčního rizika,  
*  porušováním bezpečnostních předpisů,  
*  nedodržováním zásad osobní hygieny, zvláště nedostatečné mytí rukou,  
*  jídlem, pitím a kouřením v infekčním prostředí,  
*  nesprávnou manipulací s nástroji kontaminovanými lidským biologickým materiálem, 
zejména krví,  
*  vyhýbáním se imunizaci,  
*  porušováním zásad dezinfekce a sterilizace,  
*  infekcemi šířenými vzduchem,  
uplatňují se i další faktory snižující odolnost organismu zdravotnických zaměstnanců :  
*  diabetes,  
*  obezita,  
*  farmakofagie,  
*  vyšší věk,  
*  práce v prostředí s ionizujícím zářením  
na straně původce nákazy se zvláště uplatňuje :  
*  vyšší virulence,  
*  antibioticko - chemoresistence nemocničních kmenů mikrobů, vznikajících selekčním 
tlakem specifických podmínek prostředí zdravotnických zařízení,  
*  rychlé šíření nemocničních kmenů mikrobů způsobuje i jejich adaptabilita na vlivy 
prostředí  
 

*  dodržování bezpečných pracovních postupů, obsažených v 
provozních řádech,  
*  dodržování zásad osobní hygieny,  
*  využití všech možností imunizace proti nákazám, u nichž je 
imunizace známá a dostupná,  
*  u zaměstnanců s delší praxí se může také projevit přirozená 
imunizace dávkami infekčních agens, vznikajících a udržujících 
se při výkonu rizikových činností,  
*  znalost o infekčních agens (získat při studiu, soustavným 
rozšiřováním a doškolováním v praxi), včetně získání znalostí o 
nespecifické a specifické dekontaminaci na zdravotnických 
pracovištích,  
*  udržování pořádku na pracovišti,  
*  dodržování nezávadné manipulace s biologickým materiálem a 
jeho bezpečné likvidace,  
*  využívání vyšetřovacích a ošetřovacích pracovních postupů,  
*  dodržování hygienických požadavků na provoz zdravotnických 
zařízení včetně manipulace se stravou, s prádlem, s odpady,  
*  dodržování zásad provádění sterilizace, dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace,  
*  provádění pravidelných a namátkových kontrol účinnosti 
dezinfekčních a sterilizačních postupů,  
*  ověřování imunitního stavu a imunitní reaktivity zaměstnanců 
před nástupem do zaměstnání, před započetím rizikové činnosti, 
vždy musí být spojeno s potřebnou imunizací (dále očkování),  
*  periodické kontroly imunoreaktivity, proočkovanosti a hladiny 
protilátek (dále preventivní prohlídky) zdravotnických 
zaměstnanců dle zvláštních právních předpisů,  
*  mimořádná opatření podle pokynů epidemiologa při vzniku 
epidemie, závažných nozokomiálních infekcích, nebo při 
haváriích a nehodách výrazně zvyšujících riziko nákazy,  
*  při tom rozhodnutí o potřebné imunoprofylaxi nebo 
chemoprofylaxi u personálu,  
*  znalost poznatků o prvních projevech nemoci a znalost prvé 
pomoci při profylaxi infekce 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - dezinfekční prostředky mohou ohrozit zaměstnance :  
a) kteří s nimi manipulují,  
b) zaměstnance na pracovištích, kde jsou používány,  
c) při nedostatečné dezinfekci může dojít k rozmnožení virů a bakterií a tím k ohrožení 
všech zaměstnanců nemocemi z povolání 

*  dezinfekční prostředky se ředí výhradně dle návodu výrobce,  
*  k ředění se doporučuje užívat přednostně dávkovače 
(pumpičky), které dodávají výrobci (odpadá přímý styk s 
prostředkem),  
*  dodržovat vždy přesnou koncentraci stanovenou návodem, 
nedávkovat větší množství než je uvedeno v návodu (firmy mají 
obvykle zpracovány tabulky k ředění),  
*  používat jen dezinfekční prostředky schválení státním 
zdravotním ústavem,  
*  dezinfekční roztoky se ředí výhradně se studenou vodou (u teplé 
vody hrozí odpaření do ovzduší a vyšší riziko poškození zdraví 
zaměstnanců), pokud není výrobcem stanoveno jinak, za studenou 
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vodu se považuje voda vytékající z kohoutku armatury studené 
vody,  
*  ředění provádět v pořadí voda + dezinfekční prostředek,  
*  při manipulaci se musí vždy používat rukavice a navíc OOPP 
určené výrobcem,  
*  po dezinfekci rukou je nutno používat ochranné krémy a masti,  
*  při dezinfekci nástrojů, která se provádí namáčením do nádob, 
se musí nádoba po vložení nástrojů ihned uzavřít víkem, aby 
nedocházelo k odpařování dezinfekčního roztoku,  
*  používané dezinfekční prostředky (mají rozdílné aktivní látky) 
se musí střídat v souladu s hygienickým řádem (režimem) 
zpracovaným pro každé pracoviště a schváleným hygienickou 
službou (střídání podle povahy pracoviště může být 1 krát týdně, 
1 krát měsíčně apod.),  
*  při výskytu infekce se zvyšují koncentrace dezinfekčních 
roztoků,  
*  pro urychlení dezinfekce (např. po pacientovi, na stolečky 
pacientů, na dezinfekci nástrojů, při přecházení z pokojů k 
dezinfekci rukou mezi ošetřováním různých pacientů) se zavádí 
použití dezinfekčních prostředků ve sprejích (vznik aerosolu), zde 
je vyšší riziko ohrožení zdraví zaměstnanců při manipulaci, proto 
se musí používat OOPP a místnosti musí být dobře větratelné,  
*  při výskytu plísní (např. vodoléčebné provozy rehabilitačních 
oddělení) se nesmí plíseň seškrabovat, ale pouze nastříkat 
dezinfekčním roztokem,  
*  čištění povrchu elektrických přístrojů bez sejmutí krytu je 
povoleno pouze při odpojeném zařízení, dezinfekční prostředky 
nesmí vnikat do vnitřní části elektrických přístrojů,  
*  dezinfekční prostředky nesmí naleptávat povrchy přístrojů ani 
jejich vnitřní části a nesmí zhoršovat mechanické ani elektrické 
vlastnosti krytů elektrických zařízení  

 
Podmínky pro provádění dezinfekce a čištění povrchů přístrojů a 
stěn na operačních a zákrokových sálech  
*  při aplikaci dezinfekčního prostředku ve formě aerosolu nebo 
roztoku se nesmí na povrchu tvořit kapky ani souvislý vodivý film 
(nebezpečí úrazu elektrickým proudem),  
*  je nepřípustný oplach podlah a stěn, doporučuje se stěr vlhkým 
hadrem 

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - persteril,  
*  kontakt s očima - silný leptavý účinek, páry silně dráždí,  
*  kontakt s pokožkou - silný leptavý účinek, páry silně dráždí,  
*  vdechnutí - leptá sliznice dýchacího traktu, páry silně dráždí,  
*  požití - leptá sliznice trávicího traktu,  
*  požár  

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  uchovávat při teplotě nepřesahující 20 st. C,  
*  při manipulaci nepoužívat otevřený oheň,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít, gumové rukavice, ochranný oděv, 
gumová zástěra, rouška 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - chloramin (B, MB, T, DT),  
*  kontakt s očima - dráždí oči,  
*  kontakt s pokožkou - dráždí pokožku,  

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v suchu a temnu,  
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nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

*  vdechnutí - dráždí dýchací orgány, může uvolňovat jedovatý chlór,  
*  požití - zdraví škodlivý  

*  neskladovat společně s kyselinami. - uvolňuje toxický plyn,  
*  nesměšovat s jinými čisticími prostředky,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  zákaz jídla a pití,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo ochranné brýle, ochranné rukavice 

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - formaldehyd,  
*  chemický karcinogen, jed, hořlavina  
*  kontakt s očima - ostrý štiplavý účinek, páry silně dráždí, silné slzení  
*  kontakt s pokožkou - ostrý štiplavý účinek, páry silně dráždí,  
*  vdechnutí - leptá sliznice dýchacího traktu, páry silně dráždí, způsobuje záchvaty kašle, 
při krátkém účinku 0,001 - 0,002 % značně ztížené dýchání, působení 0.06 % po dobu 
několika minut je smrtelné  
*  požár 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  při čištění a zneškodnění zbytky látky pokrýt nehořlavým savým 
materiálem (suchá zemina, písek, mletý vápenec) v uzavřené 
nádobě odvézt na bezpečné místo k likvidaci,  
*  chránit před sálavým teplem a otevřeným ohněm,  
*  skladovat v krytých, suchých, chladných a větratelných skladech 
dobře uzavřených,  
*  při práci nejíst, nepít, nekouřit,  
*  po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem,  
*  OOPP - respirátor s filtrem proti organickým parám, ochranný 
štít, ochranné brýle, gumové rukavice, ochranný oděv  

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ProCura Cl,  
*  kontakt s očima - silně dráždí až leptá oči,  
*  kontakt s pokožkou - silně leptá až dráždí pokožku,  
*  vdechnutí - dráždí dýchací orgány,  
*  uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami (chlór),  
uvolnění většího množství chlóru může vést k edému plic,  
požití - zdraví škodlivý  

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  skladovat v originálním a v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v suchu a temnu,  
*  uchovávat v dobře větratelných místnostech,  
*  neskladovat společně s kyselinami a oxidačními činidly,  
*  zákaz jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a vyhledat 
lékařskou pomoc, při styku s kůží okamžitě omýt velkým 
množstvím vody, při požití okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a 
ukázat tento obal nebo označení,  
*  při úniku zneškodnit absorbujícím materiálem ( písek, vapex, 
zemina apod..) a shromáždit v dobře uzavřené nádobě a odstranit 
z pracoviště,  
*  malá množství je možno spláchnout velkým množstvím vody,  
*  OOPP - ochranné rukavice z plastu nebo gumy 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - Mikasept Gal  
*  kontakt s pokožkou - silně dráždí pokožku,  
*  kontakt s dýchacími orgány - silně dráždí sliznice, zdraví škodlivý při vdechování a 
požití,  
*  kontakt s očima - dráždí až leptá,  
*  způsobuje senzibilizaci  
*  hořlavý 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  nesměšovat s jinými čisticími prostředky,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  zákaz jídla a pití,  
*  po práci důkladně umýt ruce, použít reparační krém,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo ochranné brýle, ochranné rukavice, 
ochranný oděv 
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Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

rizko - Sekusept forte,  
*  kontakt s očima - dráždí oči,  
*  kontakt s pokožkou - dráždí pokožku 

*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  nesměšovat s jinými čisticími prostředky,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  zákaz jídla a pití,  
*  po práci důkladně umýt ruce, použít reparační krém,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - ochranné rukavice, ochranný oděv 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - Sekusept pulver,  
*  kontakt s pokožkou - silně dráždí pokožku,  
*  kontakt s dýchacími orgány - silně dráždí sliznice, draví škodlivý při vdechování a 
požití,  
*  kontakt s očima - dráždí až leptá 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  nesměšovat s jinými čisticími prostředky,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  zákaz jídla a pití,  
*  po práci důkladně umýt ruce, použít reparační krém,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo ochranné brýle, ochranné rukavice, 
ochranný oděv 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - Spitaderm,  
*  hořlavý,  
*  kontakt s očima - dráždí až leptá 

*  po dezinfekci rukou nestírat, dobře usychá,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  použít reparační krém,  
*  OOPP - obličejový štít nebo ochranné brýle, ochranné rukavice, 
ochranný oděv 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - Incidur,  
*  kontakt s pokožkou - silně dráždí pokožku, způsobuje žluté zabarvení kůže,  
*  kontakt s dýchacími orgány - silně dráždí sliznice, zdraví škodlivý při vdechování a 
požití,  
*  kontakt s očima - dráždí až leptá 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  dbát na větrání,  
*  zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  nesměšovat s jinými čisticími prostředky,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít dlouhodobě do styku s pokožkou,  
*  zákaz jídla a pití,  
*  po práci důkladně umýt ruce, použít reparační krém,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo ochranné brýle, ochranné rukavice, 
ochranný oděv 
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Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - Incidur spray  
*  hořlavina  
*  kontakt s pokožkou - silně dráždí pokožku, způsobuje žluté zabarvení kůže,  
*  kontakt s dýchacími orgány - při vdechnutí aerosolu silně dráždí sliznice, zdraví 
škodlivý při vdechování a požití,  
*  kontakt s očima - dráždí až leptá 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  nestříkat do ohně,  
*  pokud jsou v provozu elektrické přístroje, je třeba dbát na 
ochranu proti výbuchu,  
*  nesměšovat s jinými čisticími prostředky,  
*  nevdechovat aerosoly,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  zákaz jídla a pití,  
*  po práci důkladně umýt ruce, použít reparační krém,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo ochranné brýle, ochranné rukavice, 
ochranný oděv 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
dezinfekční 
prostředky 
vymazat jeden 
uzel / některé 
používané 
dezinfekční 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - Benzin lékařský  
*  hořlavá kapalina, se vzduchem tvoří výbušnou směs, reaguje s oxidačními prostředky,  
*  při hoření za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhelnatého a sazí,  
*  páry působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždí dýchací 
cesty,  
*  kontakt s pokožkou - odmašťuje a vysušuje  
*  kontakt s očima - dráždí 

*  skladovat na dobře větraném místě, po použití vyvětrat,  
*  zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,  
*  vyloučit styk s oxidačními činidly,  
*  v případě zasažení vymývat velkým množstvím vody a vyhledat 
lékařskou pomoc,  
*  při nadýchání par, vynést na čerstvý vzduch,  
*  po kontaktu používat regenerační krémy,  
*  OOPP - ochranný oděv, rukavice, ochranný štít 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
anestetika / 
nejčastěji 
používaná 
anestetika 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - inhalace oxidu dusného, častá je kombinace s halotanem,  
*  je to toxický plyn,  
*  chronicky snižuje výkonnost (výrazné snížení výkonu v kombinaci s halotanem),  
*  pocit opilosti, předrážděnosti,  
*  pocit únavy,  
*  bolesti hlavy,  
*  deprese,  
*  poruchy koordinace a úsudku,  

*  zajistit pravidelná měření škodlivin na operačních sálech,  
*  zajistit takovou výměnu vzduchu, aby nebylo ovlivněno zdraví 
operačního týmu (přetlakové větrání nebo klimatizace), 
doporučená výměna vzduchu je 20 x za hodinu, na sálech pro 
malé výkony 15 x za hodinu,  
*  nejefektivnější je odvod plynu přímo od zdroje znečištění, 
výdechového ventilu, mimo prostor operačního sálu,  
*  snížit počet a délku operačních výkonů v průběhu směny a 
střídání se týmů,  
*  správná manipulace s kapalným anestetikem při plnění 
odpařovačů 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
anestetika / 
nejčastěji 
používaná 
anestetika 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - inhalace halotanu, častá je kombinace s oxidem dusným  
*  akutní účinek způsobuje útlum CN,  
*  při opakovaných anesteziích vzniká možnost poškození jater,  
*  způsobuje místní dráždění sliznic a očních spojivek,  
*  zvyšuje sekreci hlenu 

*  zajistit pravidelná měření škodlivin na operačních sálech,  
*  zajistit takovou výměnu vzduchu, aby nebylo ovlivněno zdraví 
operačního týmu (přetlakové větrání nebo klimatizace), 
doporučená výměna vzduchu je 20 x za hodinu, na sálech pro 
malé výkony 15 x za hodinu,  
*  nejefektivnější je odvod plynu přímo od zdroje znečištění, 
výdechového ventilu, mimo prostor operačního sálu,  
*  snížit počet a délku operačních výkonů v průběhu směny a 
střídání se týmů,  
*  správná manipulace s kapalným anestetikem při plnění 
odpařovačů 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - páry kovové rtuti,  
*  práce s amalgámem v zubní laboratoři (plnění zubu, leštění povrchu výplně, odvrtávání 
výplní), pokud nejsou dodržována ochranná opatření,  
*  jinak je riziko zanedbatelné  

*  dodržovat ochranná opatření - odsávání a ochlazení,  
*  zavádění nových technik přípravy amalgámů a plnění zubů 
novými hmotami 
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přípravky / jedy 

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / jedy 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - metlmetakrylát používaný při upevňování endoprotéz a zubní protetice,  
*  vyšší koncentrace působí na CNS,  
*  vyšší koncentrace dráždí spojivky, sliznice a kůži 

*  míchání (pojení) práškové a tekuté směsi provádět v ochranném 
boxu s odtahem vzduchu  
*  OOPP - rukavice, rouška, ochranný oblek 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
karcinogeny 
(kancerogeny) 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - karcinogenní látky,  
*  kontakt s látkou,  
*  cesta vstupu do organismu je dýchacím traktem a kůží,  
*  účinky chronické expozice jsou málo známé, jsou uváděny - nevolnost, pocit na 
zvracení, závratě, bolesti hlavy, únava padání vlasů, alergické kožní reakce, změny na 
sliznicích,  
*  onemocnění rakovinou 

*  zákaz vstupu nepovolaných osob na pracoviště s karcinogeny 
vyznačit bezpečnostním označením,  
*  zákaz jídla a pití na pracovištích,  
*  školení zaměstnanců o povaze látek a závažnosti rizika,  
*  seznámení se zásadami ochrany zdraví při práci a první pomoci,  
*  seznámení o bezpečné manipulaci s odpady,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  seznámení s výsledky expozice,  
*  přípravu roztoků provádět pouze v digestořích (nejvhodnější 
jsou boxy s laminárním prouděním a opatřená filtry), doporučená 
rychlost proudění vzduchu v boxu je 0,5 m/s,  
*  důsledné dodržování a kontrola plnění režimových opatření pro 
konkrétní pracoviště,  
*  při manipulaci používat pouze automatické pipety s 
jednorázovými špičkami,  
*  chemické nádoby na jedno použití,  
*  práce na polopropustné podložce, která chrání pracovní plochu 
stolů,  
*  nepoužité roztoky těchto látek sorbovat na nosič uzavřený v 
pevném plastikovém obalu, který po nasycení sorbentu likvidovat 
jako nebezpečný odpad,  
*  stejně likvidovat použité jednorázové špičky, nádoby, ochranné 
pomůcky a potřísněné podložky  
*  OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška, zástěra 

  

Všeobecná část / 
rizika při 
manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
karcinogeny 
(kancerogeny) 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - manipulace s cytostatiky,  
*  vznik aerosolů při přípravě roztoků pro injekční aplikaci,  
*  kontaminace močí pacientů,  
*  manipulace s kontaminovaným materiálem (lůžkoviny, prádlo, obvazový materiál 
apod.),  
*  cesta vstupu do organismu je dýchacím traktem a kůží,  
*  onemocnění rakovinou  
*  účinky chronické expozice jsou málo známé, jsou uváděny - nevolnost, pocit na 
zvracení, závratě, bolesti hlavy, únava padání vlasů, alergické kožní reakce, změny na 
sliznicích 

*  zákaz vstupu nepovolaných osob na pracoviště s karcinogeny 
vyznačit bezpečnostním označením,  
*  vyznačit zákaz kouření, jídla a pití na pracovištích,  
*  školení zaměstnanců o povaze látek a závažnosti rizika,  
*  seznámení se zásadami ochrany zdraví při práci a první pomoci,  
*  seznámení o bezpečné manipulaci s odpady,  
*  za odpad kontaminovaný cytostatiky se považují zejména : 
obaly od lékových forem cytostatik, jehly, stříkačky, láhve od 
infúzních roztoků, tampóny, savé podložky, filtry a jiný 
zdravotnický materiál a pomůcky na jedno použití kontaminované 
cytostatiky, výměty nebo zvratky pacientů, léčených cytostatiky, 
zbytky roztoků cytostatik, OOPP na jedno použití, ložní a osobní 
prádlo pacientů na jedno použití,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  seznámení s výsledky expozice,  
*  přípravu roztoků provádět pouze v digestořích (nejvhodnější 
jsou boxy s laminárním prouděním a opatřená filtry), doporučená 
rychlost proudění vzduchu v boxu je 0,5 m/s,  
*  aplikace cytostatik provádět v místnostech k tomu určených,  
*  důsledné dodržování a kontrola plnění režimových opatření pro 
konkrétní pracoviště a standardy pro ředění cytostatik,  
*  nepoužité roztoky těchto látek sorbovat na nosič uzavřený v 
pevném plastikovém obalu, který po nasycení sorbentu likvidovat 
jako nebezpečný odpad,  
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*  stejně likvidovat použité jednorázové špičky, nádoby, ochranné 
pomůcky a potřísněné podložky  
*  stěny místností, kde se manipuluje s cytostatiky musí být 
omyvatelné nejméně do výšky 180 cm, ,  
*  cytostatika skladovat bezpečně a ukládat je v uzavřených a 
označených obalech,  
*  odděleně ukládat občanské a pracovní oděvy,  
*  používání OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška, zástěra 

Všeobecná část / 
rizika vytvářená 
zářením 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - germicidní zářiče,  
*  negativní působení UV záření na člověka je závislé na intenzitě záření, době působení a 
druhu zdroje záření,  
*  poškození očí zářením (spojivky jsou zvlášť citlivé k UV paprskům), zánět spojivek  
*  při vyšších dávkách lze těžce poškodit zrak,  
*  vznik ozónu při UV záření,  
*  přítomnost při provozu zářiče,  
*  nerozpoznatelné odlišení vypínačů germicidů od vypínačů elektrického osvětlení  

*  školení zaměstnanců podle návodů,  
*  zaměstnance pracoviště s germicidními zářiči je nutno 
obeznámit s negativními účinky záření na jejich organismus,  
*  zákaz vstupu a zdržování se v místnosti po dobu ozařování 
(uzavřít, označit bezpečnostní tabulkou).  
*  místnost musí být v době provozu zářiče uzavřena,  
*  odlišení (nejlépe barevné) vypínačů germicidů od osvětlení,  
*  běžné sklo ani průhledné plastické látky nepropouštějí UVC 
záření,  
*  v místnosti bez vzduchotechniky po 1,5 - 2 hodinovém provozu 
zářiče nutno větrat 15 - 20 minut otevřením oken k odstranění 
ozónu  

 

  

Všeobecná část / 
rizika vytvářená 
zářením 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - UVC záření,  
*  působení dlouhých vln - způsobuje erytém, tzn. červené zabarvení kůže způsobené 
rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením,  
*  působení středních vln - způsobuje zarudnutí kůže s pigmentací,  
*  působení krátkých vln - způsobuje zarudnutí kůže bez pigmentace,  
*  všechna pásma vln způsobují zánět spojivek 

*  dodržovat návody od výrobce,  
*  nezdržovat se v ohroženém prostoru,  
*  znát postup poskytnutí první pomoci  
*  dále viz. riziko germicidní zářiče 

  

Všeobecná část / 
rizika vytvářená 
zářením 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ionizující záření,  
*  akutní účinky :  
a) celotělové ozáření způsobuje akutní nemoc z ozáření,  
b) lokální účinky - radiodermatitis acuta (akutní poškození kůže),  
*  chronické účinky :  
a) deterministické - radiodermatitis chronica (chronické poškození kůže), radiační 
katarakta - šedý zákal),  
b) stochastické (nádorové, genetické),  
*  platí zásada adiace - sčítání dávek,  
*  ionizujícího záření se využívá u rtg přístrojů (na rtg pracovištích, na operačních sálech, 
zákrokových sálech, skiaskopii, angiografie)  
*  nezajištění pravidelné údržby odbornou firmou,  
*  práce u rentgenových přístrojů, radionuklidových ozařovačů a generátorů záření,  
*  zdržování se během provozu rtg přístroje v blízkosti rtg přístrojů,  
*  manipulace s rtg přístrojem osobou bez potřebné kvalifikace,  
*  nepoužití OOPP při nutnosti přidržovat pacienta při rtg vyšetření,  
*  pobyt v místnostech s ionizovaným vzduchem,  
*  nehody a mimořádné události při práci se zdroji ionizujícího záření 

*  používat pouze zdroje záření, které vyhovují platným předpisům 
a jsou označeny předepsaným způsobem,  
*  používat pouze zdroje ionizujícího záření, které vyhovují 
požadavkům na zdravotnické prostředky,  
*  vymezení a vyznačení kontrolovaných a sledovaných pásem,  
*  ustanovení dohlížejícího zaměstnance,  
*  před zahájením práce provádět pravidelnou kontrolu přístrojů 
(jakostní test dle atomového zákona),  
*  u pojízdných skiagrafických přístrojů dodržovat bezpečnostní 
ochranu, dodržovat délku přívodní šňůry se spínačem k expozici 
minimálně 2,5 m,  
*  se zdroji ionizujícího záření mohou nakládat pouze osoby k 
tomu dostatečně odborně způsobilé, poučené o možném riziku 
práce,  
*  používat zdroje záření pouze na určených pracovištích (speciální 
omítky stěn, stropů a podlah),  
*  zajistit klimatizaci pracovišť se zdroji záření,  
*  označení bezpečnostními tabulkami,  
*  zajištění kontrol a revizí,  
*  návody v českém jazyce,  
*  při práci s rtg přístrojem se během provozu nezdržovat v 
blízkosti zdrojů záření,  
*  v případě nutnosti přidržování pacienta, použít OOPP  
*  ověřování znalosti pravidel a postupů radiační ochrany pro 
bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření, zdravotní a 
případně psychické způsobilosti, preventivní lékařské prohlídky 
nejméně jednou za dva roky, bezpečnostní školení jedenkrát 
ročně,  
*  záznamy o lékařských prohlídkách se ve zdravotnickém zařízení 
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ukládají po dobu nejméně 30 let, od ukončení práce v 
kontrolovaném pásmu,  
*  zákaz práce těhotných žen a mladistvých,  
*  spolehlivé monitorování pracovišť a okolí pracovišť a osobní 
monitorování pracovníků,  
*  dodržení všech podmínek stanovených bezpečnostními a 
hygienickými předpisy,  
*  znalost a dodržování provozního řádu,  
*  zpracování havarijního plánu a monitorovacího programu,  
*  používání OOPP - pláště, zástěry, brýle, rukavice s 
odpovídajícím stínícím účinkem, rukavice  
*  vybavení zaměstnanců dozimetry,  
*  správné umístění osobního dozimetru - referenční místo na 
přední levé straně hrudníku,  
*  pravidelné výměny a vyhodnocení osobních dozimetrů a 
prstenových termoluminiscenčních dozimetrů  

Všeobecná část / 
rizika vytvářená 
zářením 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - laserové záření,  
*  poškozuje zejména oči, zásah do oka vede většinou k prostému tepelnému poškození 
sítnice, poškození sítnice zářením laserů se vyskytuje zřídka,  
*  může popálit kůži,  
*  neoznačení prostoru pro provozování laseru,  
*  nezajištění vstupních dveří do prostoru proti vstupu nepovolaným osobám,  
*  neodpovídající vybavení pracoviště,  
*  nevhodné zabezpečení proti nekontrolovaným odrazům laserového paprsku,  
*  nebezpečné umístění hořlavých látek (kapalin),  
*  manipulace neznalými zaměstnanci,  
*  otevírání krytů laseru,  
*  zásah - opravy neoprávněnými zaměstnanci  
*  dívání se do zdroje laserového paprsku při laserová terapie,  
*  nepoužití ochranných brýlí 

*  dodržování provozního řádu pro laserové pracoviště,  
*  školení zaměstnanců,  
*  návody k přístrojům v českém jazyce,  
*  pravidelné kontroly, opravy jen servisními techniky,  
*  označení pracoviště bezpečnostní tabulkou,  
*  preventivní lékařské prohlídky se zaměřením na oční vyšetření,  
*  zákaz sundávání ochranných krytů  
*  dodržování bezpečnostních předpisů,  
*  označení prostoru určeného k provozování laseru výstražnými 
tabulkami (laser, zákaz vstupu nepovolaných osob),  
*  zamezení vstupu nepovolaných osob při chodu laseru,  
*  opatření, aby nemohlo dojít k nahodilému zásahu očí nebo kůže 
osob přímým nebo odraženým paprskem,  
*  matné povrchy používaných nástrojů, zakrytí lesklých ploch,  
*  zakrytí oken materiálem nepropouštějícím záření použité vlnové 
délky, není-li možné zajistit chod paprsku tak, aby nezasáhl okno,  
*  používané hořlavé kapaliny v jakémkoliv množství uchovávat 
ve skleněných lahvičkách s pevně těsnicími uzávěry,  
*  zákaz dívat se do zdroje laserového paprsku nebo laserového 
světla rozptýleného odrazovými plochami,  
*  zákaz ukládat na pracovišti látky, z nichž by se pod vlivem 
laseru mohly uvolňovat škodlivé plyny nebo škodlivé výbušné 
směsi plynů,  
*  pravidelná kontrola a údržba laseru podle návodu od výrobce  
*  OOPP - ochranné brýle 

  

Všeobecná část / 
rizika elektrická 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrické přístroje, elektrické spotřebiče, elektrická zařízení  
*  neodborná manipulace,  
*  zasahování do zařízení za chodu,  
*  poškozená zařízení a přístroje,  
*  umístění elektrické zdravotnické techniky na pracovišti bez předchozí konzultace s 
odborným zaměstnancem,  
*  umístění elektrické zdravotnické techniky na pracovišti v rozporu s návodem od 
výrobce,  
*  obsluha, manipulace, zásah do elektrického zařízení neproškolenou osobou 

*  přesvědčit se, zda je přístroj schválen k použití technickým 
útvarem zdravotnického zařízení,  
*  návody v českém jazyce k obsluze pro všechna elektrická 
zařízení k dispozici na pracovišti,  
*  výstražné nápisy a označení na přístroji musí být provedeny v 
jazyce, který je pro obsluhu srozumitelný,  
*  seznámení obsluhy s návodem,  
*  seznámení se základními poznatky o lékařském zákroku a se 
základními charakteristikami bezpečnosti a vlastnosti přístrojů,  
*  seznámení s bezpečnostními opatřeními pro zdravotnické 
elektrické přístroje a smyslem značek na přístrojích,  
*  pravidelná údržba, kontroly a revize elektrických zařízení 
odborně způsobilými osobami,  
*  okamžité odstraňování závad,  
*  zákaz odstraňování krytů a zábran zařízení pod napětím,  
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*  zákaz přístupu k el. částem pod napětím,  
*  vyloučení činností s možností styku s napětím na vodivé kostře 
stroje nebo nářadí nebo dotyku obnažených vodičů s napětím,  
*  před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem 
spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky,  
*  přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho 
řádném stavu,  
*  dodržovat zákazy na výstrahách,  
*  nepokládat na elektrické zařízení předměty a materiály, láhve s 
infúzním roztokem nebo jinými kapalinami,  
*  nevytahovat síťovou vidlici za pevné síťové zásuvky tahem za 
odpojený síťový přívod,  
*  ihned nechat vyměnit poškozené pevné síťové zásuvky, síťové 
vidlice a odpojitelné síťové přívody,  
*  nechat zkontrolovat el. přístroj, pokud byl vystaven nežádoucím 
mechanickým vlivům (např. pádu nebo promáčknutí),  
*  nechat přístroj zkontrolovat, pokud do něj nedopatřením vnikla 
kapalina,  
*  pokud je přístroj sterilizován nebo dezinfikován, přesvědčit se, 
že jej tyto procesy nepoškodily,  
*  neovlivňovat průběh větrání,  
*  dbát, aby na přístroj nepůsobilo přímé sluneční záření, a 
nedocházelo tak k jeho přehřátí,  
*  pokud se používá kyslík, brát v úvahu, že se zvyšuje nebezpečí 
vzplanutí,  
*  síťové přístroje pro domácnost (vysoušeče vlasů, holící strojky, 
radiopřijímače a televizory) mohou představovat nebezpečí pro 
pacienta, který je připojen na zdravotnické elektrické přístroje,  
*  při jakékoliv pochybnosti je vhodné volat o technickou pomoc,  
*  při ukládání přístrojů na sebe dbát na zajištění stability a 
dodržování dostatečného chlazení,  
*  zákaz obsluhy el. zařízení neproškoleným zaměstnancem,  
*  obsluhovat elektrická zařízení smí pouze proškolení 
zaměstnanci tzv. "osoby bez elektrotechnické kvalifikace", tyto 
smí obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení, a dále smí:  
*  pracovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržení 
bezpečných vzdáleností,  
*  vypínat a zapínat el. zařízení,  
*  za vypnutého stavu přemisťovat a prodlužovat pohyblivé 
přívody spojovacími šňůrami,  
*  vyměňovat přetavené vložky závitových a přístrojových pojistek 
jen za nové stejné hodnoty,  
*  udržovat přístroje dle návodu výrobce,  
*  vykonávat udržovací práce (čištění, údržba, mazání) jen ve 
vypnutém stavu 

Všeobecná část / 
rizika elektrická 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - úraz elektrickým proudem, ve zdravotnictví se používá velké množství elektrické 
zdravotnické techniky a jiných elektrických zařízení, k tomu je zapotřebí použití množství 
prodlužovacích šňůr, které riziko úrazu podstatně zvyšují,  
*  elektrické prodlužovací šňůry,  
*  pohyblivé přívody přístrojů,  
*  rozdvojky,  
*  poškozené šňůry,  
*  špatná manipulace, nevhodné umístění 

*  omezovat a vyhnout se použití prodlužovacích šňůr a rozdvojek, 
 

*  trvat na dostatečném počtu pevných síťových zásuvek, v  
*  vedení kábelů pouze v ochranných lištách,  
*  odborné připojování a opravy přívodních šňůr,  
*  prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, s 
nepřerušenou ochranou,  
*  zákaz neodborných zásahů do el. instalace,  
*  šetrné zacházení s kabely a prodlužovacími šňůrami,  
*  zákaz vedení el. přívodních kabelů v místech s možným 
mechanickým poškozením,  
*  šetrné zacházení s el. přívody při manipulaci s el. zařízeními,  
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*  před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem 
spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky, nikdy 
nevytahovat síťovou vidlici z pevné zásuvky tahem za síťový 
přívod,  
*  používat prodlužovací přívody jen v nejnutnější délce,  
*  přesvědčit se před použitím o jeho řádném stavu,  
*  zákaz používání poškozených šňůr a pohyblivých přívodů,  
*  opravy smí provádět jen odborně způsobilá osoba,  
*  vedení evidence prodlužovacích šňůr,  
*  zajistit kontroly a revize odbornými osobami,  
*  zajistit odstraňování závad 

Všeobecná část / 
rizika elektrická 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - statická elektřina (místnosti s rentgeny, na jednotkách intenzivní péče, na 
operačních sálech apod.)  
*  nepoužití OOPP,  
*  nevhodné podlahy,  
*  neopatrná manipulace s kyslíkem 

*  antistatické podlahy v místnostech,  
*  pravidelné kontroly (měření) podlah odbornou firmou,  
*  zvýšená pozornost při manipulaci se stlačeným kyslíkem a 
vzduchem,  
*  OOPP - antistatická obuv 

  

Všeobecná část / 
rizika vytvářená 
zdravotnickými 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

*  riziko - zdravotnické prostředky a jejich sestavy - nedodržení podmínek bezpečného 
provozu  
*  používání zdravotnického prostředku (dále jen ZP) v rozporu s platnými předpisy 
( zákon 123/2000 Sb., provádějící předpisy, platné české technické normy),  
*  nedostatečná kontrola dokumentace při nákupu  
- neúplná dokumentace,  
- dokumentace v cizím jazyce (také slovenština je cizí jazyk),  
*  provozování ZP, u kterého nebyla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho 
vlastností se základními požadavky na ZP s přihlédnutím k určenému účelu použití,  
*  provozování ZP v rozporu s požadavky stanovenými výrobcem,  
*  poškození ZP, poškození zdraví při používání ZP osobami neznalými,  
*  závadné ( nevhodné ) zapojení s jiným ZP - úraz elektrickým proudem 

*  používat při poskytování zdravotní péče lze ( s výjimkou dle § 7 
zákona 123/2000 Sb.) ZP, u kterého byla stanoveným způsobem 
posouzena shoda jeho vlastností se základními požadavky na ZP s 
přihlédnutím k určenému účelu použití a výrobce nebo dovozce 
vydal o tom písemné prohlášení,  
*  ZP musí po celou dobu jeho používání při poskytování 
zdravotní péče splňovat medicínské a technické požadavky 
stanovené výrobcem,  
*  ZP musí být zapojovány ke společnému používání s jinými ZP, 
příslušenstvím apod. pouze tehdy, je-li toto zapojení nezávadné,  
*  ZP mohou být používány jen osobami, které na základě 
odpovídajícího vzdělání, ostatních znalostí, praktických 
zkušeností poskytují záruku odborného zacházení,  
*  používání ZP v souladu s návody k použití nebo jiným 
informačními připojenými materiály zaměřenými na bezpečnost 
ZP,  
*  součástí dokumentace musí být návod, případně další pokyny 
vztahující se k bezpečnému používání a údržbě, včetně dezinfekce 
a sterilizace ZP, a to v českém jazyce,  
*  návody i ostatní dokumentace (výše jmenovaná) musí být 
dostupná,  
*  ZP se zvýšeným rizikem (dle § 20 odst. 3 písm. a) a b) zákona 
123/2000 Sb., mohou být používány pouze fyzickými osobami, 
které absolvovaly instruktáž, byly seznámeny se zvláštními riziky 
atd.,  
*  ZP musí být instalovány v souladu se zákonem 123/2000 Sb., 
jeho provádějícími předpisy a splňují-li všechny podmínky 
předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

  

Všeobecná část / 
rizika vytvářená 
zdravotnickými 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - zdravotnické prostředky a jejich sestavy - nedodržení podmínek čištění, 
dezinfekce a sterilizace ZP  
*  použití nevhodných prostředků a metod a tím poškození nebo zničení zdravotnického 
prostředku 

*  při čistění, dezinfekci a sterilizaci ZP musí být zohledněny 
návody a informace výrobců a to s přihlédnutím ke konkrétnímu 
druhu ZP,  
*  čištění, dezinfekce a sterilizace se provádějí pomocí vhodných 
přístrojů a přístrojových systémů a za použití vhodných metod s 
přihlédnutím ke druhu, velikosti a rozsahu činnosti 

  

Všeobecná část / 
rizika vytvářená 
zdravotnickými 
prostředky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - zdravotnické prostředky a jejich sestavy - nedodržení podmínek při údržbě  
*  selhání přístrojů nebo jejich sestav v důsledku neodborné údržby 

*  ZP musí být v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a 
prokazatelně udržovány ošetřováním a pravidelnými kontrolami v 
takovém stavu, aby byla po celou dobu jejich použitelnosti 
zaručena jejich funkčnost a bezpečnost,  
*  kontroly, ošetřování ZP a zkoušky smějí provádět jen fyzické 
osoby, které na základě odborného výcviku, zkušeností a znalostí 
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(také dalších právních předpisů včetně českých technických 
norem)  
- mají schopnost posoudit např. potřebná opatření a rizika,  
- provádět svou činnost odborně,  
- činit potřebná opatření,  
*  ZP musí být prokazatelně a odborně udržovány v řádném stavu 
kontrolami, ošetřováním, seřizováním, opravami a zkouškami v 
souladu s pokyny výrobců (servis) 

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / bodnutí, 
propíchnutí, 
pořezání, odření, 
poškrábání 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ostré zdravotnické prostředky,  
*  bodnutí, píchnutí, pořezání, odření, poškrábání,  
*  nůžky, skalpely, nože, peany, operační instrumentarium, žiletkové nože, infúzní jehly, 
šicí jehly apod.  
*  ostré části nerezových přepravek,  
*  ostré okraje kartoték a zásuvek,  
*  neopatrnost při léčebném zákroku,  
*  spěch,  
*  překonávání odporu neklidného pacienta,  
*  nevhodné odložení ostrého prostředku,  
*  špatný pracovní postup při manipulaci  

*  promyšlená organizace práce,  
*  bezpečné ukládání na určená místa,  
*  bezpečné pracovní postupy,  
*  praxe, zručnost, zácvik,  
*  soustředěnost při práci,  
*  zákaz používání poškozených ostrých zdravotnických 
prostředků,  
*  OOPP - podle vykonávané činnosti, např. ochranné rukavice, 
zástěry, štíty 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / bodnutí, 
propíchnutí, 
pořezání, odření, 
poškrábání 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - injekční jehla,  
*  bodnutí, propíchnutí,  
*  neopatrnost při léčebném zákroku,  
*  spěch,  
*  překonávání odporu neklidného pacienta,  
*  nevhodné odložení jehly,  
*  špatný pracovní postup při manipulaci 

*  zvýšená opatrnost při manipulaci,  
*  odkládání použitých jehel do pevnostěnných obalů,  
*  pevnostěnné obaly nepřeplňovat,  
*  věnovat jednotlivým úkonům zvýšenou pozornost a 
soustředěnost,  
*  omezit přenášení jehel,  
*  zákaz používání jehel k jiným účelům (např. místo špendlíků)  

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / bodnutí, 
propíchnutí, 
pořezání, odření, 
poškrábání 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ostré hroty předmětů,  
*  bodnutí, propíchnutí, pořezání, odření, poškrábání,  
*  nože, vidličky, drátěnky, konzervy, kráječ chleba apod.  
*  příprava a podávání stravy pacientům,  
*  krmení pacientů,  
*  umývání nádobí, pomůcek  
*  neopatrná manipulace 

*  pozornost a soustředěnost při práci,  
*  správný postup při otevírání konzerv,  
*  včasné vyřazení poškozených a prasklých předmětů,  
*  nepoužívat nářadí s vadnou rukojetí,  
*  ukládat na určená místa,  
*  neukládat na okraje stolů,  
*  při čištění ostrých předmětů soustředění a opatrnost,  
*  zvýšená pozornost při krájení chleba na kráječi, používat 
přítlačné zařízení 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / bodnutí, 
propíchnutí, 
pořezání, odření, 
poškrábání 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ostré střepy předmětů,  
*  bodnutí, propíchnutí, pořezání, odření, poškrábání,  
*  rozbité skleněné výplně, kryty svítidel, poškozené skleněné nádoby apod.  
*  střepy na podlaze,  
*  rozbití pacientem,  
*  rozbití při úklidu,  
*  rozbití při podávání stravy,  
*  úklid a odstraňování střepů,  
*  neopatrná manipulace,  
*  poškozené předměty a zařízení,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nehoda 

*  dodržovat bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost při práci,  
*  zákaz používání poškozených a prasklých předmětů,  
*  při odstraňování střepů používat vhodné úklidové a pracovní 
pomůcky,  
*  praskne-li nádobí při umývání v dřezu, vypustit vodu, vybrat 
vhodnými rukavicemi nebo pinzetou střepy 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / bodnutí, 
propíchnutí, 
pořezání, odření, 
poškrábání 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ostré střepy zdravotnických prostředků,  
*  bodnutí, propíchnutí,  
*  ostré hrany ampulí, lékovek, střepy ampulí a lékovek, laboratorní sklo,  
*  střepy na lůžkách, stolech, podlahách zdravotnických pracovišť,  
*  rozbití nebo prasknutí při zdravotnickém výkonu,  
*  rozbití pacientem,  
*  rozbití při úklidu,  
*  úklid a odstraňování střepů,  

*  bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost při práci,  
*  kontroly před použitím,  
*  zákaz používání poškozených zdravotnických prostředků,  
*  zákaz volného ukládání a vyhazování ostrých předmětů do pytlů 
s odpady,  
*  ampule otevírat za použití čtverečku mulu, ulomením v 
označeném místě, neřezat pilníkem,  
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*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nehoda 

*  praskne-li při umývání ve dřezu, vypustit vodu, vybrat 
vhodnými rukavicemi nebo pinzetou střepy,  
*  skleněné pomůcky nahrazovat postupně jednorázovými  

 

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / střihnutí 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - nůžky  
*  tupé poškozené nůžky při stříhání zdravotnického materiálu (gáza, náplasti, obvazy, nitě, 
hadičky apod.),  
*  nepozornost  

*  používat ostré a nepoškozené nůžky,  
*  nepřenášet v kapsách plášťů,  
*  špičky nůžek se při stříhání nesmí dotýkat dlaně 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / přitlačení, 
tlak, naražení, 
úder, přiražení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - vozíky,  
*  přitlačení, tlak, naražení, úder, přiražení,  
*  vozíky na rozvoz stravy (přepravní skříně, termovozíky),  
*  transportní vozík pro pacienty, pojízdná lůžka,  
*  lehátka pro převoz pacientů,  
*  vozíky na prádlo, na léky a odpady,  
*  vozíky na tlakové nádoby,  
*  špatné uspořádání pracoviště,  
*  malé manipulační prostory,  
*  poškozené nebo vadné zařízení, kolečko vozíku 

*  dodržování bezpečné manipulace,  
*  nepřetěžování vozíků,  
*  bezpečné ukládání převáženého materiálů, aby nedošlo k 
sesunutí, vyklopení a pádu,  
*  upevnění převážených tlakových nádob při převozu,  
*  pozornost při pohybu,  
*  zákaz používání vadných vozíků,  
*  pravidelné kontroly vozíků včetně kontroly koleček,  
*  pravidelné kontroly připojovacích zařízení,  
*  bezpečné zajištění dvířek přepravních skříní,  
*  dodržování dostatečné šířky průjezdných komunikací,  
*  zajistit vhodné prostorové uspořádání pracovišť,  
*  dezinfekce vozíků 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / přitlačení, 
tlak, naražení, 
úder, přiražení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - zařízení a vybavení pracovišť,  
*  přitlačení, tlak, naražení, úder, převržení,  
*  kartotéky, zásuvky kartoték, postranice lůžek, zásobníky na zdravotnický materiál, 
přístroje zdravotnické techniky, nábytek, okna, dveře apod.  
*  nepozornost,  
*  spěch (při záchraně života),  
*  nevhodné upořádání pracoviště,  
*  nevhodná organizace práce 

*  pozornost a soustředěnost při práci,  
*  nepřetěžování zásuvek kartoték,  
*  včasná výměna starých opotřebovaných těžce ovladatelných 
kartoték,  
*  pozornost a zvýšená opatrnost při manipulaci s vadnými a 
starými okny,  
*  pravidelná preventivní údržba oken a dveří, odstraňování závad, 

 
*  zajištění dveří a oken při větrání průvanem,  
*  dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi 
provozními zařízeními a od konstrukcí budov,  
*  udržování volných komunikací,  
*  vhodné prostorové uspořádání pracovišť  

 
 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / přitlačení, 
tlak, naražení, 
úder, přiražení 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - drtička odpadů,  
*  tlak, přitlačení, naražení, úder, rozdrcení,  
*  porušení bezpečnostních opatření,  
*  nepoužití pomůcky pro posunování odpadu do otvoru 

*  dodržování návodu k obsluze,  
*  zákaz posunování odpadu rukou 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / pád 
pacienta, 
břemene, 
přiražení, 
převržení, 
naražení při 
pohybu osob 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pacient,  
*  pád pacienta, náraz pacienta, mdloba a slabost pacienta, ztráta stability, upadnutí,  
*  naražení při pohybu pacienta a pád,  
*  sestupování pacienta z vyšetřovacího stolu,  
*  pád při převozu z oddělení na vyšetření nebo z operačního sálu,  
*  kolize při rehabilitaci,  
*  vstávání a chůze po operačních zákrocích,  
*  manipulace s částečně a zcela imobilními pacienty,  
*  péče o pacienty na jednotkách intenzivní péče 

*  předvídavost a znalosti zdravotnických zaměstnanců,  
*  opatrnost,  
*  spolupráce zdravotnického personálu při manipulaci,  
*  používání vozíků pro převoz, zvedacích zařízení a jiných 
technických pomůcek 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / pád 
pacienta, 
břemene, 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - břemen,  
*  pád, přiražení, převržení, naražení při pohybu osob,  
*  přepravní obaly se zdravotnickým materiálem, kontejnery na léky a infúzní roztoky, 
tlakové nádoby k dopravě plynů, zásuvky od kartotéky, zdravotnická technika, nábytek, 
svítidla,  

*  školení zaměstnanců o správné manipulaci, hmotnosti a 
vlastnostech břemen,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné ruční 
manipulaci a zamezení poškození páteře,  
*  pokud je to možné omezovat ruční manipulaci, používat 
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přiražení, 
převržení, 
naražení při 
pohybu osob 

*  stěhování, malování oddělení apod.  
*  nepozornost a neznalost,  
*  nesprávné skladování a ukládání,  
*  stísněné prostory příručních skladů,  
*  poškozené a vadné regály,  
*  vada břemene 

technické prostředky,  
*  dodržovat váhové limity dle právních předpisů a zařazení 
předepsaných přestávek o předpisem určené délce,  
*  dodržovat správné způsoby ruční manipulace, pokud možno v 
poloze bez ohnutých zad, břemeno držet blízko těla, zvedání 
neprovádět trhavými pohyby,  
*  na pracovišti udržování pořádku a úklidu,  
*  kontrola stability a označení regálů v příručních skladech 
nejméně 1 x ročně,  
*  udržování volných manipulačních uliček (minimálně 80 cm) a 
únikových cest,  
*  zákaz používání poškozených, nepevných nebo prohnutých 
regálů,  
*  zákaz vyčnívání materiálů z regálů,  
*  skladovat tak, aby se materiály při skladování nemohly 
sesunout,  
*  pro stěhování, malování apod. využívat určených zaměstnanců 
(údržba, provoz),  
*  tlakové nádoby zajistit proti převržení a k přepravě používat 
určené vozíky 

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 
zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - mokrá podlaha,  
*  pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí,  
*  podlaha potřísněná biologickým materiálem (exkrementy, zvratky, krev apod.),  
*  podlaha znečištěná nánosy na obuvi pacientů, návštěvníků a zaměstnanců z venkovního 
prostředí, odkapávání z deštníků,  
*  osobní hygiena zaměstnanců (pád ve sprše apod.),  
*  provádění hygieny a toalety pacientů,  
*  vylití obsahu při manipulaci s jídlem, roznášení stravy a krmení,  
*  příliš mokré vytírání, za provozu vytírání celého prostoru najednou,  
*  nepozornost, spěch 

*  bezpečné pracovní postupy,  
*  pozornost při pohybu,  
*  vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících a 
odmašťovacích prostředků,  
*  za provozu vytírat pouze polovinu komunikace a druhou nechat 
suchou pro přecházení ostatních osob,  
*  při rozlití okamžité vytírání do úplného sucha,  
*  okamžité odstraňování nečistot,  
*  protiskluzná úprava podlah v hygienických zařízeních,  
*  pravidelný úklid všech pracovišť,  
*  OOPP - vhodná obuv 

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 
zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - suchá podlaha,  
*  pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí,  
*  práh, rohož, rošt, výstup z výtahu, židle, křeslo, kolečková židle apod.,  
*  poškozený, vadný nebo neupevněný práh, rohož, rošt, sedací nábytek,  
*  běžná neopatrnost při chůzi ve zdravotnickém zařízení,  
*  poškozená nebo vadná komunikace,  
*  nepřesné zastavení výtahu ve výstupní stanici,  
*  manipulace a tlačení vozíku s pacientem na pracovišti, do výtahu, z výtahu apod. 

*  rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností 
a výmolů,  
*  udržování, čištění a úklid podlah,  
*  včasné odstraňování poškozených míst,  
*  včasné odstranění nečistot,  
*  včasná výměna poškozených prahů, roštů, rohoží, sedacího 
nábytku  
*  provádění pravidelných kontrol a revizí výtahů,  
*  pozornost při nástupu a výstupu z výtahu, při najíždění s 
invalidním vozíkem vjíždět stranou s většími koly,  
*  nepoužívat vadné výtahy, při poruše přivolat servisní službu,  
*  OOPP - vhodná obuv  

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 
zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - venkovní komunikace,  
*  pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí,  
*  chůze v areálu zdravotnického zařízení,  
*  neudržované komunikace,  
*  sníh, déšť, spadlé listí a plody 

*  rovný a tvrdý stav povrchu komunikací, bez nerovností a 
výmolů,  
*  udržování, čištění a odklizení listí (nádvorní četa),  
*  včasné odstraňování poškozených míst,  
*  včasné odstranění nečistot,  
*  v zimním období odstraňování námrazy a sněhu,  
*  protiskluzný posyp  

  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - rampa,  
*  pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí, pád z výšky do hloubky,  
*  příjem ležících a akutních pacientů,  
*  chybějící zábradlí a označení,  
*  neopatrnost,  

*  dbát zvýšené pozornosti při pohybu na rampě,  
*  protiskluzný nepoškozený povrch rampy,  
*  zastřešení rampy - ochrana proti povětrnostním vlivům,  
*  včasné odstranění nečistot,  
*  v zimním období odstraňování námrazy a sněhu,  
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zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

*  spěch při záchraně života *  označení okrajů ramp černožlutým šrafováním,  
*  v případě, že slouží rampa jako komunikace, opatřit volné 
okraje rampy snímatelným zábradlím  

Všeobecná část / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 
zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - pád osob z výšky nebo do hloubky,  
*  schody, schůdky, židle, kolečková židle, stůl, trojnožka apod.,  
*  neopatrnost,  
*  poškozené schodišťové stupně,  
*  chybějící zábradlí a označení,  
*  nepoužití schůdků při ukládání a skladování,  
*  vadné a poškozené schůdky 

*  zvýšená pozornost při výstupu a sestupu,  
*  udržování bezpečného stavu schodišť,  
*  opatřit všechna schodiště zábradlím nebo madlem,  
*  odlišit první a poslední schodišťový stupeň od okolní podlahy,  
*  zákaz vystupovat do výšky výstupem na židle, bedny, stoly 
apod.,  
*  nepoužívat stoly k sezení,  
*  kontrola schůdků před použitím,  
*  přidržování se při výstupu a sestupu,  
*  zvýšená opatrnost za mokra,  
*  opatrnost při vstávání a dosedu na židli, křeslo, apod., kontrola 
před usednutím,  
*  včasné odstraňování poškozených sedaček,  
*  OOPP - vhodná obuv 

  

Všeobecná část / 
rizika vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zátěž 
zaměstnanců ve 
zdravotnictví 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - neuropsychická zátěž související s prací,  
*  vyplývá z práce spojené s opakujícími se psychicky zatěžujícími faktory vyvolanými 
prací vykonávanou pod časovým tlakem, vysokými nároky na sociální interakci,  
například -  
*  odpovědnost za zdraví a život pacienta,  
*  rozhodování o adekvátních způsobech léčby,  
*  zodpovědnost za dodržování konkrétních léčebných či diagnostických aktivit,  
*  vysoká náročnost práce ve zdravotnictví,  
*  vysoké nároky na sebe sama,  
*  souhrnná zátěž i v soukromí (problémy zaměstnaných žen pečujících o rodinu, kterých 
je ve zdravotnictví převaha),  
*  stres,  
*  konfliktní napětí,  
*  profesní faktory (tlak, sociální role, nedostatek autonomie, absence sociální podpory, 
monotónní rutina, nedostatečná pozitivní zpětná vazba),  
*  faktory organizační,  
*  nutná přesnost a soustředěnost při práci,  
*  nutnost soustavně zvýšené pozornosti a pohotových reakcí,  
*  práce s náročnými přístroji zdravotní techniky,  
*  spěch,  
*  soustavná práce a styk s nemocnými,  
*  noční služby, třísměnný provoz,  
*  nepravidelná životospráva, která souvisí se směnností,  
*  může pak nastat syndrom vyhoření - vzniká následkem psychické zátěže v oblasti akutní 
medicíny, ale i ve standartních medicínských oborech, projevuje se ztrátou schopnosti se 
radovat, těšit ze života, ztrátou vůle se angažovat, ztrátou schopnosti empatie, ztrátou 
pocitu zodpovědnosti. 

*  výchova zaměstnanců ke komunikaci a zvládání konfliktních 
situací (semináře, sebevzdělávání, pomaturitní studium),  
*  znalost diagnóz a z nich vyplývající předvídavost, předcházení 
agresivitě,  
*  střídání činností případně střídání zaměstnanců, nelze-li zajistit 
střídání činností, přerušovat práci bezpečnostními přestávkami,  
*  dodržování zákazu práce přesčas,  
*  vhodné pracovní prostředí a personální vztahy na pracovištích,  
*  rekondiční pobyty,  
*  ústavní psycholog,  
*  preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců 

  

Všeobecná část / 
rizika vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zátěž 
zaměstnanců ve 
zdravotnictví 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - manipulace s pacientem,  
*  značná tělesná zátěž a v mnoha případech překračování dlouhodobě únosnou fyzickou 
zátěž žen (prokázáno řadou provedených fyziologických studií),  
*  celková fyzická zátěž,  
*  specifické zatížení určitých částí lokomočního systému, zejména páteře,  
*  na některých pracovištích zátěž horních i dolních končetin,  
*  manipulace s imobilním pacientem,  
*  manipulace s částečně imobilním pacientem,  
*  překládání z ošetřovacího stolu na lůžko, na vozík, polohování, vysazování, hygiena 
pacienta apod.  
*  nedostatek manipulačních a zdvihacích zařízení pro manipulaci se zcela imobilním 
pacientem,  

*  preventivní lékařské prohlídky, věnovat pozornost již při výběru 
uchazečů pro zdravotnické profese,  
*  při výuce vést ke správným pracovním návykům a relaxaci 
zatěžovaných svalových skupin,  
*  při soustavné manipulaci zařadit bezpečnostní přestávky a 
procvičování páteře,  
*  rehabilitace,  
*  zajistit dostatečný počet zdravotnického personálu,  
*  zajistit dostatečný počet mechanických pomůcek k manipulaci s 
pacienty, vybavení pracovišť dostatečným počtem zdvihacích 
zařízení,  
*  zajistit optimalizaci prostorového a dispozičního řešení 
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*  nedostatek pomůcek pro manipulaci s pacientem (polohovací postele, hydraulická lůžka, 
zvedáky, rohože, polohovací vany),  
*  nesprávný postup při manipulaci,  
*  zvedání pacientů nad 40 kg hmotnosti ženami,  
*  zhoršené prostorové podmínky ve starších typech zdravotnických zařízení,  
*  nevhodné dispoziční řešení pokojů a provozních místností,  
*  nevhodné řešení nájezdové rampy (riziko při transportu ze sanitek) 

oddělení, zejména tam, kde je předpoklad výskytu imobilních 
pacientů,  
*  odstraňovat architektonické bariéry,  
*  provádět nácvik správného zvedání, znalost správného postupu 
při manipulaci s osobou - školení zaměstnanců,  
*  zajistit mužskou pracovní sílu (ošetřovatelé),  
*  ke snížení svalové zátěže vhodně ergonomicky upravit 
pracoviště a používané pracovní pomůcky,  
*  optimalizovat výkonové normy, střídání se zaměstnanců,  
*  seznámit zaměstnance s nebezpečím při nesprávné manipulaci a 
zamezení poškození páteře,  
*  zákaz zvedání zcela imobilního pacienta jednou ženou, činnost 
musí vykonávat alespoň dvě ženy za použití technických 
prostředků,  
*  spolupráce personálu při manipulaci, pokud je to možné přivolat 
ke zvedání dalšího zaměstnance,  
*  nevyhýbat se používání pomůcek pro manipulaci s pacientem 
(například podložek s rukojetí),  
*  zákaz manipulace těhotným ženám,  
*  dostatečný tělesný odpočinek,  
*  rekondiční pobyty zaměstnanců,  

 
Zásady správné manipulace s pacientem :  

 
Úchopy při manipulaci -  
a) za palec  
b) za zápěstí  
c) za paži pod ramenem  

 
Přetáčení nemocného -  
a) pokrčit na lůžku dolní končetinu pacienta  
b) zaměstnanec klekne jednou dolní končetinou do lůžka  
c) posunout zadek pacienta ke kraji  
d) úchop a přetočení na kolena  

 
Zvedání na lůžku -  
a) nakročit vlastní dolní končetiny (jedna vpřed, druhá vzad)  
b) uchopit za ramena pod pažemi  
c) opřít se o svou ruku do lůžka  
d) provést sed  
e) využít žebříček (obinadlo), oběma rukama přitahování apod.  

 
Sedání na lůžku -  
a) pokrčit dolní končetinu pacienta  
b) spustit dolní končetinu z lůžka  
c) pacient se přitáhne za ramena zaměstnance  
d) zaměstnanec má pokrčené a rozkročené dolní končetiny, pevná 
a rovná záda  
e) úchop pod rameny  

 
Zvedání do stoje ve dvojici -  
a) ze sedu na okraji lůžka  
b) pacient má ruku na rameni zaměstnance  
c) zaměstnanec ruku do pasu pacienta  
d) oba jednu (stejnou) dolní končetinu dopředu  
e) oba druhou dolní končetinu dozadu  
f) na povel se pacient pokusí o stoj  
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Sedání ve dvojici -  
a) dolní končetiny jako u vstávání  
b) oba se drží v pase  
c) na povel sed  

 
Přesun na vozík nebo židli -  
a) zaměstnanec stojí v blízkosti pacienta, čelem k němu  
b) pacient má obě ruce na ramennou zaměstnance  
c) zaměstnanec drží pacienta oběma rukama za pánev  
d) pacient se snaží o přesun na povel  
e) zaměstnanec stojí v nakročení, nohy mírně od sebe, váhu 
pacienta podporuje celým tělem  
f) pracují společně na povel na přesunu  

 

Všeobecná část / 
rizika vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zátěž 
zaměstnanců ve 
zdravotnictví 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - manipulace s břemenem,  
*  značná tělesná zátěž a v mnoha případech překračování dlouhodobě únosné fyzické 
zátěže žen,  
*  neznalost postupů při zvedání břemen (tlakové nádoby k dopravě plynů, pytle se sádrou, 
zdravotnická technika, přepravky na zdravotnický materiál a léky, operační síta, balíky s 
prádlem, apod.)  
*  porušení pracovního postupu,  
*  neznalost vlastností břemene,  
*  mimořádná událost, spěch,  
*  přenášení těžkých břemen a předmětů,  
*  nepoužití vhodných technických prostředků,  
*  nedostatečné prostorové podmínky  

*  ruční manipulace s břemeny musí být omezována,  
*  uspořádání pracoviště tak, aby manipulace s břemeny 
neohrožovala zdraví zaměstnanců,  
*  vhodná organizační opatření,  
*  použití vhodných mechanizačních a technických prostředků,  
*  proškolení zaměstnanců o správné manipulaci, hmotnosti a 
vlastnostech břemen,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné ruční 
manipulaci a zamezením poškození páteře,  
*  správné způsoby ruční manipulace, pokud možno v poloze bez 
ohnutých zad, břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět 
trhavými pohyby,  
*  dodržovat váhové limity dle právních předpisů,  
*  při soustavné manipulaci zařazení bezpečnostních přestávek,  
*  OOPP - pevná obuv  

 
Zvedání břemen :  
Základní postoj při zvedání břemen -  
a) stoj rozkročný  
b) co nejblíže předmětu  
c) nakročit levou nebo pravou dolní končetinu  
d) dolní končetiny lehce pokrčené v kolenou  
e) rovná záda  
f) zpevněné břišní svaly a pánevní dno  
Přenášení břemen -  
a) břemeno k sobě  
b) neseme celým tělem  
c) krátkým krokem vpřed  

  

Všeobecná část / 
rizika vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zdravotní 
rizika na 
zařízeních se 
zobrazovacími 
jednotkami 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - zraková únava,  
*  jednostranné zatížení zraku při práci na počítači, při zpracovávaní dat a informací 

*  pracoviště musí být provedeno a uspořádáno tak, aby okna a jiné 
otvory, stěny apod. nezpůsobovaly přímé oslnění a odrazy na 
obrazovkách,  
*  okna musí být vybavena regulovatelnými žaluziemi k tlumení 
vnějšího světla,  
*  při soustavné práci musí být zajištěno střídání činností,  
*  při soustavné práci zařazení bezpečnostních přestávek,  
*  bezpečnostní přestávky 5 až 10 minut po každých dvou 
hodinách práce,  
*  obrazovka nesmí vykazovat závady (kmitání, střídání jasů),  
*  obrazovka svou konstrukcí musí umožňovat posunutí a natáčení, 

 
*  nesmí vznikat reflexy svítidel, oken, nábytku,  
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*  vzdálenost obrazovky od očí nesmí být menší než 400 mm,  
*  písmena, číslice a symboly na tlačítkách klávesnice musí být 
dobře čitelné a kontrastní proti pozadí  

Všeobecná část / 
rizika vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zdravotní 
rizika na 
zařízeních se 
zobrazovacími 
jednotkami 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - únava rukou,  
*  jednostranné zatížení rukou při práci na počítači, při zpracovávaní dat a informací,  
nepřiměřenost k anatomii rukou (bolest, křeče rukou, soustavné ruční vkládání dat a 
informací 

*  klávesnice musí být oddělena od obrazovky, aby umožňovala 
zvolení nejvhodnější pracovních pohybů a polohy,  
*  volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou 
klávesnice musí umožňovat opření rukou (zápěstí),  
*  pracoviště musí být řešeno tak, aby umožňovalo změny a 
střídání polohy a pohybů,  
*  zajistit střídání činností,  
*  při soustavné práci zařazení bezpečnostních přestávek,  
*  bezpečnostní přestávky 5 - 10 minut po každých dvou hodinách 
práce 

  

Všeobecná část / 
rizika vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zdravotní 
rizika na 
zařízeních se 
zobrazovacími 
jednotkami 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - únava nohou,  
*  jednostranné zatížení nohou při práci na počítači, při zpracovávaní dat a informací,  
nepřiměřenost k anatomii nohou (bolest, únava, otoky)  
 

*  výška pracovní desky a prostor pro dolní končetiny musí 
umožňovat pohodlnou polohu,  
*  konstrukce sedadla musí být stabilní s výškově nastavitelným 
sedákem,  
*  zádová opěrka nastavitelná jak výškově, tak úhlem sklonu,  
*  kdo požaduje, musí dostat opěrku pro dolní končetiny  

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - zdravotnické prostředky  
*  úsek konzervativních oborů : EKG přístroj, defibrilátor  
*  úsek operačních oborů : elektrokoagulace, RTG zesilovač - C rameno, elektrická 
oscilační pila, narkotizační přístroj,  
*  práce se zdravotní technikou :  
- používání poškozených přístrojů,  
- informace nadřízenému zaměstnanci o nehodě (nebo špatné funkci) s přístrojem,  
- nedodržení návodu od výrobce,  
- neznalost návodu od výrobce (např. návody v jiném jazyce),  
- neprovádění preventivní údržby,  
- nevhodné umístění v prostoru  
*  úsek urgentní : defibrilátor, EKG, perfusor, infúzní pumpy ,odsávačka, C rameno 
narkotizační přístroj 

*  zdravotnické prostředky musí být instalovány, používány a 
udržovány v souladu s provozními předpisy a předpisy BOZP,  
*  umístěny (i na přechodnou dobu) tak, aby nevytvářely překážky 
v komunikačním prostoru a nemohlo dojít k jejich převrhnutí atd., 

 
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - zasažení elektrickým proudem  
*  elektrické zdravotnické přístroje,  
*  přívodní šňůry (nevhodné vedení po komunikaci nebo prostoru),  
*  elektrické zásuvky (čištění a dezinfekce na mokro),  
*  čištění přístrojů v rozporu s návodem a bezpečnostními předpisy (voda),  
*  vadná instalace, závada, porucha,  

viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - poranění dolních končetin  
*  tlaková nádoba na plyny,  
*  nehoda při rychlém zásahu (pád lahve např. cestou k sanitce nebo vrtulníku),  
*  porušení bezpečnostních předpisů, manipulace nepověřenými a neproškolenými 
osobami 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 
příjmu 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko -neuropsychické zátěž,  
*  přijímání a ošetřování pacientů se selháním či selháváním základních životních funkcí,  
*  příjem pacientů s polytraumaty, sdruženými poraněními a závažnými monotraumaty,  
*  vysoké nároky na pohotové reakce, zručnost,  
*  psychický nátlak pacientů na personál při akutním příjmu,  
*  vysoká odpovědnost 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / oddělení 
centrálního 

zaměstnanec 
oddělení 
centrálního příjmu 

riziko - poranění končetin pádem předmětů,  
*  přenosné zdravotnické prostředky (např. perfusor),  
*  uložení na okraj desky stolu nebo jiné položky,  

*  přístroje a předměty nepokládat na okraje stolu,  
*  pro přístroj dělat na pracovní ploše místo a dbát, aby nedošlo k 
pádu,  
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příjmu *  nestabilní poloha - upadnutí, sjetí, zhození pohybem *  viz. všeobecná část  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - alergie,  
*  osvěžovače vzduchu ve spray,  
*  používání osvěžovačů vzduchu u velmi těžkých případů ležících inkontinentních 
pacientů  

*  omezit používání osvěžovačů,  
*  používat pokud je to možné za přítomnosti pouze jednoho 
zaměstnance,  
*  větrat 

  

Chirurgické 
obory / 
gynekologicko 
porodnické 
oddělení 

zaměstnanec 
gynekologicko 
porodnického 
oddělení 

riziko - fyzická zátěž - manipulace s břemenem  
*  nedodržení ergonomických zásad,  
*  námaha při manipulaci materiálem (bedny s léky a infuzemi, přepravky a obaly na 
jednorázové OOPP, vložky, vatu apod.) 

viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku na JIP,  
*  monitor,  
*  soustavné sledování monitorů v boxech při noční směně,  
*  jednostranné zatížení zraku při práci se zářivkovým osvětlením  

*  použití moderní monitorovací techniky   

Chirurgické 
obory / 
chirurgické 
oddělení 

zaměstnanci 
chirurgického 
oddělení 

riziko - tepelná zátěž,  
*  nachlazení, prochladnutí,  
*  venkovní prostor, příjezd - příchod k sanitkám RZP nebo ,  
*  přechod z teplého prostředí do chladu v nutnosti rychlého zásahu (zejména v zimním 
období) 

*  používání OOPP   

Chirurgické 
obory / operační 
sály 

zaměstnanci na 
operačních sálech 

riziko - nezdravá poloha těla při operacích,  
*  nadměrné přetížení páteře,  
*  jednostranná a dlouhodobá zátěž 

*  školení zaměstnanců o správném držení těla,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při držení a zamezení 
poškození páteře,  
*  střídání zaměstnanců,  
*  procvičování páteře,  
*  rehabilitace  

  

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - používání plynových kahanů *  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
stomatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
stomatologického 
oddělení 

riziko - infračervené, ultrafialové záření  
*  elektrická zařízení - horské slunko, solux  
*  přítomnost zaměstnanců v prostředí zvýšeného záření a šumu zařízení,  
*  vadné zařízení,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  nehoda 

*  školení zaměstnanců podle návodů,  
*  dodržování bezpečných postupů a návodů od výrobce při 
obsluze,  
*  zákaz používání poškozených a vadných zařízení,  
*  pravidelná údržba a kontroly odbornou firmou,  
*  po aplikaci opustit pracoviště,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných žen a matek do devátého měsíce 
po porodu,  
*  OOPP - dle návodu od výrobce, např. brýle, zástěry 

  

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - odření, pořezání, useknutí,  
*  ostré předměty,  
*  ostré zdravotnické prostředky,  
*  práce s instrumentariem s ostrou plochou (skalpely, nože, nůžky apod.) 

*  dokonalá znalost manipulace se specielními nástroji,  
*  zručnost, praxe,  
*  pohotovost,  
*  pohoda (bez šikanování a stresu),  
*  spolupráce týmu na operačním nebo zákrokovém sále,  
*  dále viz.operační sály 

  

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí,  
*  ostré zdravotnické prostředky (také na jedno použití),  
*  práce s instrumentariem s hroty,  
*  podávání nástrojů,  
*  nedbalé odložení,  
*  zvedání nástroje při upadnutí,  
*  únava,  
*  spěch 

*  dokonalá znalost manipulace se specielními nástroji,  
*  zručnost, praxe,  
*  spolupráce týmu na operačním nebo zákrokovém sále,  
*  dále viz. operační sály 

  

Chirurgické zaměstnanec riziko - bodnutí, propíchnutí  *  zvýšená opatrnost,    
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obory / 
ortopedické 
oddělení 

ortopedického 
oddělení 

*  kontaminovaná injekční jehla,  
*  spěch,  
*  neopatrnost,  
*  nehoda při léčebném zákroku,  
*  nečekaná reakce ošetřovaného (neklidný pacient, dítě),  
*  nehoda na operačním sále 

*  dodržování hygienických postupů,  
*  zákaz další manipulace s použitou injekční stříkačkou a jehlou,  
*  zákaz nasazování krytů na jehlu,  
*  oddělování jehly od stříkačky nebo infúzní hadičky pouze v k 
tomu určené nádobě (kontejneru),  
*  odkládání do pevnostěnných obalů,  
*  dále viz. všeobecná část 

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické, ohrožení nemocí z povolání,  
*  krvácející poranění na zdravotnických pracovištích,  
*  poranění při zdravotnickém výkonu,  
*  poranění při jiných činnostech, také při přípravě použitých nástrojů ke sterilizaci, při 
úklidu po operačním výkonu (nástroje na jedno použití vhozené volně do odpadního pytle, 
spadlé na podlaze apod.) 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - nemoc z povolání: infekce vyvolaná virem lidského imunodeficitu - HIV  
*  pacient - pacientka,  
*  kontakt s biologickým materiálem,  
*  porušení hygienických předpisů,  
*  podceňování nebezpečí,  
*  neošetření poranění kontaminovanou jehlou,  
*  nepoužití OOPP 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - ohrožení nemocí z povolání - infekce VH  
*  ošetřování zraněných, nemocných VH,  
*  odběry,  
*  manipulace s biologickým materiálem,  
*  manipulace s prádlem, lůžkovinami 

*  zvláštní očkování proti infekčním nemocem,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  ošetření i drobných poranění,  
*  dále viz všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým při používání zdravotnické 
techniky,  
*  zdravotnická technika, přístroje,  
*  práce se zdravotní technikou,  
*  používání poškozených přístrojů,  
*  neoznámení nehody s přístrojem,  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  neznalost návodu od výrobce (např. návody v jiném jazyce),  
*  dezinfekce a čištění přístrojů v rozporu s doporučením výrobce,  
*  používání přístrojů k jinému účelu než určil výrobce,  
*  neprovádění preventivní údržby,  
*  nevhodné umístění v prostoru 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - fyzická námaha - zhmoždění krční páteře,  
*  manipulace spojené s péči o pacienty,  
*  překládání z ošetřovacího stolu na lůžko, na vozík,  
*  manipulace při dopomoci pacientům při sestupování po schůdcích z vyšetřovacích stolů, 
 
*  manipulace s imobilními a částečně imobilními pacienty - nečekané ochabnutí svalstva a 
přenesení váhy na pomáhající personál  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - fyzická námaha - zatížení svalových skupin a páteře,  
*  manipulace s pacienty po operaci kloubů - nelze použít zdvihací zařízení ani 
manipulační pomůcky např. přetáčení, zvedání na lůžku, sedání na lůžku, zvedání do stoje 
ve dvojici, přesun na vozík nebo židli,  
*  mdloba pacientů,  
*  pád pacientů z postele (zejména starší osoby),  
*  nezdravá poloha těla při manipulaci s pacienty,  
*  nezdravá poloha těla a nadměrné přetížení a tím přetížení svalů, šlach, páteře horních i 
dolních končetin,  
*  váhová náročnost pacientů 

*  viz. všeobecná část   
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Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické,  
*  ohrožení nemocí z povolání,  
*  manipulace s kontaminovaným prádlem, OOPP, lůžkovinami,  
*  kontakt se znečištěným prádlem,  
*  kontakt s použitými - znečištěnými lůžkovinami,  
*  nedodržování hygienických předpisů při manipulaci se znečištěným prádlem a 
lůžkovinami,  
*  nesprávné ukládání znečištěného prádla,  
*  třídění prádla v jiném místě než na pracovišti,  
*  roztřepávání prádla,  
*  používání obalů, které nelze dezinfikovat a vyvařovat,  
*  ukládání kontaminovaného prádla v jiném než vyhrazeném prostoru,  
*  nedodržování zásad osobní hygieny,  
*  konzumace potravin nebo kouření při práci s použitým prádlem,  
*  nepoužívání OOPP 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - uklouznutí (pád),  
*  rozlitý dezinfekční roztok,  
*  kapky z infúzních roztoků rozptýlené na podlaze ,  
*  potřísnění podlahy biologickým materiálem - rozlitá moč,apod.,  
*  mokrá podlaha při umývání a stírání,  
*  rozlitá tekutina,  
*  nánosy na vnitřních komunikacích (např. z deštníků, z obuvi "při návštěvách") *   

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - zakopnutí,  
*  zakopnutí a zařízení místností - nábytek, kolečka postelí, předměty, přezůvky pacienta,  
*  spěch při léčebném zákroku,  
*  nepozornost, odvedení pozornosti jinou osobou,  
*  nevhodná poloha koleček 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
ortopedické 
oddělení 

zaměstnanec 
ortopedického 
oddělení 

riziko - naražení  
*  postel, kolečka, manipulační přepravní vozíky pro převoz pacientů, stravy 
zdravotnického a jiného materiálu,  
*  spěch,  
*  špatné ukotvení postele,  
*  náraz do dveří a nábytku při manipulaci s transportními vozíky,  
*  naražení při pádu z kolečkové židle,  
*  nepozornost při dosedu,  
*  závada židle - vypadávání koleček,  
*  rozklížení, zlomení sváru, opotřebování,  
*  použití kolečkové židle při výstupu do výšek 

viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické - kontakt s biologickým materiálem  
*  biologické a mikrobiologické - kontakt s biologickým materiálem,  
*  denní styk s biologickým materiálem a pacienty,  
*  denní styk s biologickým materiálem - krví, močí, stolicí  
*  denní styk se zánětlivými onemocněními,ohrožení nemocí z povolání 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické,ohrožení nemocí z povolání,  
*  krevních deriváty, biologický materiál,  
*  kontakt s biologickým materiálem - vystříknutí, potřísnění při nepozornosti a zakopnutí 
nebo jiné nehodě,  
*  kontakt při provádění invazivních a krvavých výkonů,  
*  protrhnutí rukavic,  
*  nepoužití OOPP 

*  viz. všeobecná část  
 

  

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - nemoc z povolání - infekce vyvolaná virem lidského imunodeficitu - HIV,  
*  pacient,  
*  kontakt s biologickým materiálem,  
*  porušení hygienických předpisů,  
*  podceňování nebezpečí,  

*  viz. všeobecná část  
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*  neošetření poranění kontaminovanou jehlou,  
*  nepoužití OOPP 

 
 
 
 

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - biologický materiál  
*  kontakt s biologickým materiálem - vystříknutí,  
*  potřísnění při nepozornosti a zakopnutí nebo jiné nehodě  
*  potřísnění nebo polití při transportu krevních derivátů a biologického materiálu,  
*  rozlití biologického materiálu,  
*  rozbití obalu či nádoby,  
*  neprovedení okamžité dekontaminace a dezinfekce potřísněného místa,  
*  přenášení v rozbitných obalech,  
*  při přenášení jednoho kusu do laboratoře nesení v ruce bez použití stanovených 
pomůcek 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí, tření, odření,  
*  instrumentárium s hroty,  
*  poranění o hroty operačního instrumentária - operační výkon podávání nástrojů,  
*  neopatrná manipulace,  
*  spěch při operaci 

*  viz.operační sály   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - ionizující záření - LITOTRYPTOR, UROSKOP  
*  LITOTRYPTOR - zaměřování drcených konkrementů,  
*  UROSKOP - zavádění stentů a punkčních nefrostomií,  
*  porušení bezpečnostních předpisů,  
*  nerespektovánáí návodu výrobce,  
*  neoprávněná manipulace,  
*  porucha 

*  zařízení je možné po uvedení do chodu obsluhovat při RTG 
zaměřování drcených konkrementů z pracoviště RTG v 
ovladovně,  
*  v některých případech je žádoucí, přítomnost asistující sestry ve 
vyšetřovacím prostoru za chodu RTG zařízení, ale jen za použití 
OOPP na ochranu před ionizujícím zářením 

  

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - hluk  
*  provoz LITOTRYPTORu,  
*  bolest hlavy,  
*  únava  

*  po dobu výkonu se zdržovat pokud možno co nejvíce v 
ovladovně,  
*  dbát, aby expozici hluku bylo vystaveno co nejméně 
zaměstnanců (pacient má sluch chráněn ochranou proti hluku),  
*  bezpečnostní přestávky,  
*  střídání zaměstnanců 

  

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - psychická zátěž  
*  zobrazovací jednotka - součást zařízení LITOTRYPTORU,  
*  sledování řídícího počítače soustředění na činnost LITOTRYPTORU - stůl, zaměřovací 
sonograf,  
*  odpovědnost za úspěšné provedení výkonu a zdraví pacienta,  
*  nároky na znalosti 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - zasažení elektrickým proudem,  
*  části LITOTRYPTORU,  
*  porušení bezpečnostních předpisů,  
*  nedodržování stanovených kontrol 

*  kontrolu hrotů a jiskřiště je nutno provádět před každou terapií,  
*  kromě vlastních hrotů je třeba kontrolovat stav celého jiskřiště,  
*  při výměně hrotů - kontrola, nedochází-li k prosakování vody 
kolem O- kroužku, těsnícího jiskřiště v elipsoidu a k jejímu 
vytékání do prostoru kondenzátoru,  
*  před každou terapií provádět rovněž kontrolu celistvosti 
pryžového vaku, kryjícího elipsoid,  
*  při kontrolách nutno striktně dodržovat návod od výrobce,  
*  technik zdravotní techniky nemocnice smí pouze vyměňovat 
pojistky v jednotlivých částech zařízení,  
*  před výměnou pojistek je bezpodmínečně nutné vypnout hlavní 
spínač na panelu rozvaděče v RTG ovladovně - nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem  
*  při jakékoliv jiné poruše nebo problému, který není zmíněn v 
návodu volat servisního technika,  
*  adresa servisní firmy musí být dostupná na pracovišti,  
*  ostatní přístroje viz. všeobecná část 
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Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - uklouznutí (pád),  
*  rozlitý dezinfekční roztok,  
*  kapky z infuzních roztoků rozptýlené na podlaze,  
*  rozlitá moč,apod.,  
*  mokrá podlaha při umývání a stírání,  
*  rozlitá tekutina,  
*  potřísnění podlahy biologickým materiálem,  
*  nánosy z venkovních komunikací, (odkapávání z deštníků)  

*  viz.- všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - zakopnutí, naražení, (pád),  
*  nábytek, kolečka postelí, předměty, přezůvky pacienta,  
*  spěch při léčebném zákroku,  
*  nepozornost,  
*  nevhodná poloha koleček  
*  naražení postelí,  
*  manipulační přepravní vozíky pro převoz pacientů, stravy, materiálů, léků 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - pořezání  
*  střepy, ostré hrany ampulí, lékovek,  
*  střepy v odpadu, střepy z ampulí pohozené na podlaze,  
*  zdravotnické prostředky (skalpel) na jedno použití,  
*  nepozornost,  
*  nedbalost, odhození na jiné než určené místo apod., 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - potřísnění biologickým materiálem  
*  otevřené rány, výměna drenů a vývodů,  
*  vylití moče,  
*  rozbití zkumavky při odběru aj.  
*  neléčebné a léčebné výkony 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - fyzická námaha (zhmoždění krční páteře)  
*  manipulace spojené s péči o pacienty,  
*  překládání z ošetřovacího stolu na lůžko, na vozík,  
*  manipulace při dopomoci pacientům při sestupování po schůdcích z vyšetřovacích stolů, 
 
*  manipulace s imobilními a částečně imobilními pacienty - nečekané ochabnutí svalstva a 
přenesení váhy na pomáhající personál 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
urologické 
oddělení 

zaměstnanec 
urologického 
oddělení 

riziko - nebezpečné chemické látky a přípravky, únava  
*  inhalace, poleptání, vdechnutí a poškození dýchacích cest,  
*  dezinfekční prostředky a jejich výpary,  
*  dezinfekce a úklid zejména parfémované dezinfekční prostředky,  
*  manipulace s dezinfekcí - značné koncentrace (při nedostatečné dezinfekci může dojít k 
rozmnožení virů a bakterií a tím k ohrožení zaměstnanců nemocemi z povolání) 

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

zaměstnanec 
neurochirurgického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  riziko nákazy vysoce virulentními kmeny baktériemi - zejména na pracovištích JIP,  
*  práce s dýchacími přístroji - manipulace, výměna,  
*  práce s odsaváčkami, výměna  

*  dodržování hygienického řádu pracoviště,  
*  preventivní lékařské prohlídky, očkování proti infekčním 
chorobám,  
*  používání OOPP,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

zaměstnanec 
neurochirurgického 
oddělení 

riziko - fyzické násilí  
*  ohrožení personálu - napadení pacientem,  
*  pacient, který vzhledem ke své anamnéze není zcela zodpovědný za své jednání,  
*  pokousání prstů horní končetiny, kopnutí  

*  předvídavost,  
*  spolupráce ostatních zaměstnanců - vzájemná pomoc,  
*  znalost telefonních čísel, kde lze přivolat pomoc - umístit na 
viditelném místě,  
*  viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

zaměstnanec 
neurochirurgického 
oddělení 

riziko - fyzická námaha  
*  zvýšená fyzická námaha při provádění ošetřovatelské péče,  
*  imobilní, goticky nemocný a inkontinentní pacient  

*  viz. všeobecná část   

Chirurgické zaměstnanec riziko - bodnutí, propíchnutí, odření, poškrábání, pořezání  *  organizace práce,    
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obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

neurochirurgického 
oddělení 

*  chirurgické nástroje s hroty, řeznou plochou  
*  chirurgické zákroky, operace, manipulace s použitými nástroji, příprava ke sterilizaci - 
ukládání do dezinfekčních roztoků a košů 

*  bezpečné ukládání chirurgických nástrojů a pomůcek,  
*  praxe, zručnost (viz. rizika odd. operačních sálů) 

Chirurgické 
obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

zaměstnanec 
neurochirurgického 
oddělení 

riziko - pohmoždění, poranění  
*  ruční nářadí (ruce)  
*  upevňování šroubů ručním nářadím - klíčem např. na Streykerově otáčecí posteli,  
*  spěch, nervozita  
 

*  zručnost,  
*  praktické zkušenosti,  
*  soustředění na činnost 

  

Chirurgické 
obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

zaměstnanec 
neurochirurgického 
oddělení 

riziko - fyzická zátěž  
*  náhlé přetížení při manipulaci - otáčení Streykerovou otáčecí postelí s pacientem,  
*  nedotažení šroubů,  
*  při otáčecím manévru nebezpečí vyklopení pacienta,  
*  vyklopení pacienta a impulsivní zásah personálu,  
*  provádění otáčecího manévru pouze jednou osobou  
 

*  seznámení s návodem pro manipulaci a obsluhou,  
*  při manipulaci s otáčecím rámem musí být vždy přítomen tým 
zaměstnanců,  
*  důsledné dotažení zajišťovacích šroubů, aby nedošlo k možnosti 
vyklopení nemocného a tím vyloučení nečekaného zásahu 
zdravotnických zaměstnanců. 

  

Chirurgické 
obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

zaměstnanec 
neurochirurgického 
oddělení 

riziko - naražení hlavy  
*  uhození do rámu - poklopu Streykerovy otáčecí postele 

*  soustředění pozornosti na ošetřovaného nemocného  
*  praktické zkušenosti a znalost,  
*  soustředění na práci 

  

Chirurgické 
obory / 
neurochirurgické 
oddělení 

zaměstnanec 
neurochirurgického 
oddělení 

riziko - skřípnutí prstů  
*  znehybnění pacienta mezi "desky" Streykerova rámu  
*  upevnění pojistky,  
*  nervozita,  
*  spěch  

*  seznámení s návodem pro manipulaci a obsluhu,  
*  při manipulaci spolupráce týmu zaměstnanců,  
*  důsledné dotažení zajišťovací pojistky 

  

Chirurgické 
obory / 
traumatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
traumatologického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  ošetřování těžkých septických ran,  
*  infikovaný biologický materiál,  
*  ošetřování pacientů s otevřenými ranami,  
*  výměna drénů a vývodů 

*  na pracovištích zajistit dostatečné větrání, na standardních 
pokojích okny, na JIP, operačních sálech apod. klimatizací,  
*  neaplikovat léky na kůži holýma rukama,  
*  důkladné mytí rukou (nejúčinnější prostředek ochrany 
zdravotnického personálu),  
*  očkování proti infekčním nemocem, preventivní prohlídky, 
rekondiční pobyty  
*  používání OOPP  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
traumatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
traumatologického 
oddělení 

riziko - biologické, ohrožení nemocí z povolání  
*  ošetřování zevních fixatérů - dráty, šrouby, kruhy 

*  dodržování hygienických předpisů, hygienického řádu 
pracoviště,  
*  důsledná hygiena,  
*  OOPP 

  

Chirurgické 
obory / 
traumatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
traumatologického 
oddělení 

riziko - ohrožení nemocí z povolání  
*  léčebné a neléčebné výkony - kontakt s polytraumatizovaným pacientem,  
*  těžké, otevřené, devastující rány 

viz. všeobecná část   

Chirurgické 
obory / 
traumatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
traumatologického 
oddělení 

riziko - ionizující záření  
*  RTG vyšetření u lůžka, asistence personálu 

*  používání OOPP,  
*  poučení zaměstnanců o postupu,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Chirurgické 
obory / 
traumatologické 
oddělení 

zaměstnanec 
traumatologického 
oddělení 

riziko - fyzická zátěž  
*  doprovod pacienta k RTG vyšetření,  
*  převoz pacientů na vozíku nebo posteli k vyšetřením 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
dětské oddělení 

zaměstnanci 
dětského oddělení 

riziko - napadení jinou osobou  *  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
kožní oddělení 

zaměstnanci 
kožního oddělení 

riziko - pád osob na rovině,  
*  uklouznutí, zakopnutí na kluzké podlaze,  

*  při potřísnění podlahy okamžité setření do sucha,  
*  dbát zvýšené pozornosti při ošetřování pacientů v mazárně,  
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*  podlaha znečištěná úkapy mastí apod.  
*  mazárna - místnost na zevní ošetření pacientů, mazání pacientů, natírání mastmi, 
obklady apod. 

*  OOPP - obuv lehká zdravotní s protiskluzovou podrážkou,  
*  viz. všeobecná část  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - vznik statické elektřiny při používání EEG a EMG  *  antistatické podlahy ve vyšetřovacích místnostech,  
*  pravidelné kontroly (měření) podlah odbornou firmou,  
*  OOPP - antistatická obuv  

  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - benzín, lihobenzín  
*  neopatrná manipulace při čištění od náplastí, při odmašťování pacientů (EEG)  
v blízkosti zdroje zapálení,  
*  nevhodné skladování,  

láhve s kapalinami ukládat bezpečně a odděleně od oxidačních 
činidel, nepřelévat do neoznačených obalů, zajistit těsnost obalů, 
nenechávat a nepřemisťovat obaly otevřené, všechny obaly musí 
být označeny třídou hořlavosti, mít k dispozici na zdravotnickém 
pracovišti ukládat jen nezbytně nutná množství hořlavých kapalin, 

 
bezpečnostní listy látek, nejíst,  
nepít, nekouřit na pracovišti,  
při rozlití odstranit zdroje zapálení a ihned vysušit  

  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - nedodržení ergonomických zásad,  
*  psychofyzické účinky spojené s duševním přetížením,  
*  léčebné a neléčebné výkony  
- s ochrnutými pacienty,  
- hemiparézními a hemiplegickými pacienty,  
- zmatenými (dezorientovanými) pacienty,  
- pacienty s poruchou řeči a komunikace  
*  noční služby (snížený počet personálu),  
*  třísměnný provoz,  
*  vysoká zodpovědnost za zdravotní stav osob 

*  preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců,  
*  střídání zaměstnanců na exponovaných pracovištích,  
*  dodržování zákazu práce přesčas,  
*  výchova a terapie zaměstnanců (semináře, porady,viz. 
všeobecná část)  
*  vhodné pracovní prostředí,  
*  personální vztahy na pracovištích,  
*  viz všeobecná část 

  

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - fyzická zátěž,  
*  manipulace s ochrnutými pacienty a jinak nepohyblivými pacienty (apaličtí pacienti),  
*  nedostatek zdvihacích zařízení pro manipulaci se zcela imobilním pacientem, např. 
překládání z ošetřovacího stolu na lůžko,  
*  nezdravá poloha těla a nadměrné přetížení a tím přetížení svalů, šlach, páteře horních i 
dolních končetin,  
*  jednostranná, dlouhodobá, pohybová činnost,  
*  nesprávný postup při manipulaci s osobami 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
neurologické 
oddělení 

zaměstnanci 
neurologického 
oddělení 

riziko - kontaminované prádlo, lůžkoviny, matrace,  
*  manipulace s použitým prádlem lůžkovinami,  
*  manipulace s matracemi 

*  viz.všeobecná část    

Interní obory / 
interní oddělení 

zaměstnanci 
interního oddělení 

riziko - napadení jinou osobou,  
*  napadení hospitalizovaným pacientem,  
*  okamžité psychické nekontrolovatelné stavy pacientů, nechtěné ublížení pohybem 
pacienta, nekoordinované pohyby pacienta, agresivní pacient,  
*  napadení příbuznými pacienta 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko nemoc z povolání: infekce vyvolaná virem lidského imunodeficitu - HIV  
*  růst počtu pacientů HIV,  
*  komplexní péče o HIV+ pozitivní pacienty,  
*  provádění odběrů,  
*  příprava k transportu a vyšetření na odborném oddělení zařízení (např. oddělení 
hematologie),  
*  kontakt s biologickým materiálem,  
*  porušení hygienických předpisů,  
*  podceňování nebezpečí,  
*  neošetření poranění kontaminovanou jehlou,  
*  nepoužití OOPP 

*  při zachování hygienického režimu je možnost přenosu nákazy 
omezena na minimum,  
*  ochrana proti nákaze viz. všeobecná část 

  

Interní obory / 
oddělení infekční 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - jiné nemoci z povolání,  
*  výskyt pouze infekčních pacientů - vyšší riziko než na jiných odděleních,  

*  viz. všeobecná část   
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(a AIDS) *  více pacientů s infekčními chorobami v porovnání s dřívějšími roky,  
*  růst počtu pacientů HIV, TBC a VH typu C mezi rizikovými skupinami obyvatel a 
cizinci,  
*  varicella ( plané neštovice) nebo vzácněji herpes zoster (pásový opar),  
*  pacient (zejména dětský), prostředí oddělení, kontakt s nemocným,  
*  rubeola (zarděnky),  
*  pacient, prostředí oddělení - vir se šíří vzdušnou cestou,  
*  kontakt s nemocnými,  
*  nebezpečné je onemocnění matky v době těhotenství (první tři měsíce),  
*  skabios (svrab),  
*  přenos přímým stykem u poranění na prstech rukou,  
*  při manipulace s kontaminovaným prádlem a předměty 

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - biologické ohrožení - infekce  
*  biologický materiál,  
*  manipulace s exkrementy, sekrety, exkrety apod. 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické,  
*  zvýšené ohrožení onemocnění nemocí z povolání z důvodu léčby pacientů s boreliózou,  
*  ošetřování, odběry, denní styk s pacienty trpícími boreliózou  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - popálení  
*  autokláv, sterilizátor  
*  sterilizace nádobí a předmětů před odvozem do stravovacího provozu (kuchyně),  
*  vada, porucha,  
*  nedodržení pracovního postupu,  
*  porušení bezpečnostních předpisů 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí o injekční jehly (stříkačky),  
*  riziko je vysoké vzhledem k léčbě infekčních pacientů  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - popálení,  
*  horké peritoriální roztoky,  
*  ohřívací plotýnky,  
*  napouštění plotýnek,  
*  soluxy  
*  spěch, neopatrnost, nehoda  

*  bezpečný pracovní postup,  
*  postup podle návodů od výrobce,  
*  opatrnost  

  

Interní obory / 
oddělení infekční 
(a AIDS) 

zaměstnanec 
infekčního oddělení 

riziko - nebezpečí vytvářené jinými osobami, v praxi je prokázán vznik velmi závažných 
pracovních úrazů,  
*  pacienti z rizikových skupin (narkomani, alkoholici), agresivní pacienti,  
*  ublížení, napadení, zranění pacientem  

*  viz. všeobecná část   

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - infračervené, ultrafialové záření  
*  elektrická rehabilitační zařízení (VAS 07, horské slunko, solux)  
*  přítomnost zaměstnanců v prostředí zvýšeného záření a šumu zařízení,  
*  vadné zařízení,  
*  nedodržení návodu od výrobce,  
*  nehoda 

*  školení zaměstnanců podle návodů,  
*  dodržování bezpečných postupů a návodů od výrobce při 
obsluze,  
*  zákaz používání poškozených a vadných zařízení,  
*  pravidelná údržba a kontroly odbornou firmou,  
*  po aplikaci opustit pracoviště,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných žen a matek do devátého měsíce 
po porodu,  
*  OOPP - dle návodu od výrobce, např. brýle, zástěry 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - laserové záření, např. LASER BTL 10 k provádění laserové terapie,  
*  neoznačení prostoru pro provozování laseru,  
*  nezajištění vstupních dveří do prostoru proti vstupu nepovolaným osobám,  
*  neodpovídající vybavení pracoviště,  
*  nevhodné zabezpečení proti nekontrolovaným odrazům laserového paprsku,  
*  nebezpečné umístění hořlavých látek (kapalin),  
*  manipulace neznalými zaměstnanci,  
*  otevírání krytů laseru,  

*  dodržování bezpečnostních předpisů,  
*  dodržování návodu od výrobce a provozního řádu,  
*  školení zaměstnanců,  
*  pravidelné preventivní lékařské prohlídky - oční vyšetření,  
*  označení prostoru určeného k provozování laseru výstražnými 
tabulkami (laser, zákaz vstupu nepovolaných osob),  
*  zamezení vstupu nepovolaných osob při chodu laseru,  
*  opatření, aby nemohlo dojít k nahodilému zásahu očí nebo kůže 
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*  zásah - opravy neoprávněnými zaměstnanci  
*  dívání se do zdroje laserového paprsku při laserové terapie,  
*  nepoužití ochranných brýlí 

osob přímým nebo odraženým paprskem,  
*  matné povrchy používaných nástrojů, zakrytí lesklých ploch,  
*  zakrytí oken materiálem nepropouštějícím záření použité vlnové 
délky, není-li možné zajistit chod paprsku tak, aby nezasáhl okno,  
*  používané hořlavé kapaliny v jakémkoliv množství uchovávat 
ve skleněných lahvičkách s pevně těsnicími uzávěry,  
*  zákaz odstraňování krytu laseru,  
*  zákaz dívat se do zdroje laserového paprsku nebo laserového 
světla rozptýleného odrazovými plochami,  
*  zákaz ukládat na pracovišti látky, z nichž by se pod vlivem 
laseru mohly uvolňovat škodlivé plyny nebo škodlivé výbušné 
směsi plynů,  
*  pravidelná kontrola a údržba laseru podle návodu od výrobce 

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - nebezpečné chemické látky a přípravky na dezinfekci,  
*  poškození zdraví - kontakt, vdechnutí, vystříknutí, poleptání  
*  žíraviny a jiné chemické škodliviny používané při dezinfekci bazénu (chlornan sodný, 
síran měďnatý, síran hlinitý, soda)  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nepozornost, nehoda,  
*  nepoužití předepsaných OOPP  
*  neoprávněná manipulace nepovolaných osob 

*  viz. všeobecná část   

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - výbuch tlakem (expanze)  
*  např. SATURÁTOR a tlaková nádoba k dopravě plynů pro zdravotnické účely 
(kysličník uhličitý) s vývody do koupelí pro sycení vody,  
*  nedodržení pracovních postupů při převozu nádob pro lékařské účely  

*  převážet láhve na vozících k tomu určených,  
*  chránění nádob před nárazem a pádem,  
*  zajištění proti samovolnému pohybu,  
*  dodržovat vzdálenost 3 metry od otevřeného ohně,  
*  nezahřívat láhve,  
*  nenechávat nádoby volně přístupné nepovolaným osobám 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - navinutí, zapletení, vtažení, sevření, zachycení při léčbě prací,  
*  při práci na hrnčířském kruhu,  
*  zachycení obsluhy rotujícími částmi stroje  

*  dodržení bezpečných pracovních postupů,  
*  zákaz nošení oděvů s vlajícími konci,  
*  zákaz používání šperků  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - vtažení, sevření, zachycení při práci na šicím stroji při léčbě prací,  
*  zachycení osoby (oděvy, prsty horních končetin, vlasy, ozdoby na krku) při obsluze 
stroje  

*  dodržení bezpečných pracovních postupů,  
*  zákaz používání oděvů s vlajícími konci  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - horký povrch a materiály - popálení,  
*  popálení o keramickou pec,  
*  vypalování keramických výrobků,  
*  dotek ruky o horkou plochu pece,  
*  neopatrnost,  
*  porucha a selhání zařízení,  
*nedodržení pracovního postupu  

*  dodržování návodů od výrobce,  
*  bezpečný pracovní postup,  
*  kontrola zařízení před použitím,  
*  zákaz používání vadného zařízení,  
*  nepokládat na pícku žádné předměty,  
*  dodržovat odstupovou vzdálenost,  
*  používat pomůcek pro manipulaci  

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - jód, vznik alergie *  bezpečné umístění nádoby s jódem a pevné uzavření proti úniku 
par  
*  dostatečné větrání pracoviště,  
*  po aplikaci a uložení pacienta opustit pracoviště 

  

Interní obory zaměstnanci 
rehabilitační ho 
oddělení 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku,  
*  většina rehabilitačních pracovišť nemá denní osvětlení,  
*  soustavná práce na pracovištích se zářivkovým osvětlením,  
*  nedostatek denního světla nahrazen umělým osvětlením  

*  rehabilitační oddělení umísťovat do prostor s celodenním 
přirozeným osvětlením 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - hluk způsobený chodem zdravotnické techniky,  
*  ABOTT PRISM - plně automatizované zařízení v infekční laboratoři,  
*  centrifuga,  
*  automaty na rozbor krve a různá jiná hlučná zařízení,  
*  nevhodné umístění hlučných zařízení 

*  práce přerušovaná bezpečnostními přestávkami,  
*  přístroje umisťovat mimo stálá pracoviště 

  

Společné zaměstnanec riziko - vymrštění, vmetení zpracovávaných materiálů a vtažená částí oděvů nebo těla při nezasahovat do zařízení v chodu, pravidelné kontroly odbornou   
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vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

transfúzního 
oddělení 

práci s automatickými analyzátory, Minilyser Tecam, koagulometr Stago Compakt, 
centrifugami apod. rotačními zařízeními,  
*  nepovolená manipulace při chodu - otevření krytů a náraz pohyblivými součástmi 
analyzátoru,  
*  havárie a utržení rotoru,  
*  nepovolená manipulace při chodu - otevření krytů a navinutí volně vlajícího oděvu, 
šperku apod.,  
*  používání zastaralých centrifug, bez zajištění zvedání vík  
 

firmou, dodržovat návody od výrobce  
*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržovat návody od výrobce,  
*  umisťovat pouze v horizontální poloze,  
*  pozor na odstřeďování látek s korosivním účinkem (solné 
roztoky, kyseliny, zásady), které působí na přístroje,  
*  používat jen stroje s ochrannými zařízeními (víko) a s funkčním 
blokováním za chodu,  
*  dodržování zákazu vyjímání ampulí apod. za chodu stroje,  
*  postupná výměna zastaralých zařízení,  
*  bezpečnostní označení u starých zařízení (bez zajištění vík) 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
transfúzní oddělní 

zaměstnanec 
transfúzního 
oddělení 

riziko - výbuch, hoření při používání tlakových nádob k dopravě plynů *  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
patologie 

zaměstnanci 
oddělení patologie 

riziko - kapalný dusík  
*  kontakt s pokožkou - způsobuje omrzliny a těžká oční zranění,  
*  vdechnutí - při vyšších koncentracích působí dusivě bez patrných příznaků, může 
způsobit ztrátu vědomí a udušení,  
*  rozehřátím dochází ke zvýšení tlaku plynu a tím hrozí nebezpečí roztržení nádoby, 
výbuch,  
*  neviditelný, těžší než vzduch, šíří se po zemi, s vlhkým vzduchem tvoří mlhu,  
*  vytékající kapalina je velmi chladná a rychle se vypařuje  

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - ionizující záření,  
*  akutní účinky :  
a) celotělové ozáření způsobuje akutní nemoc z ozáření  
b) lokální účinky - radiodermatitis acuta (akutní poškození kůže)  
*  chronické účinky :  
a) deterministické - radiodermatitis chronica (chronické poškození kůže), radiační 
katarakta - šedý zákal)  
b) stochastické (nádorové, genetické)  
*  platí zásada adiace - sčítání dávek  
ionizujícího záření se využívá u rtg přístrojů (na rtg pracovištích, na operačních sálech, 
zákrokových sálech, skiaskopii, angiografie),  
*  nebezpečné je zejména snímkování přenosnými nebo pojízdnými přístroji bez 
ovladoven, kdy se zaměstnanec nemůže vzdálit od vyšetřovaného,  
*  nezajištění pravidelné údržby odbornou firmou,  
*  zdržování se během provozu rtg přístroje v blízkosti rtg přístrojů,  
*  manipulace s rtg přístrojem osobou bez potřebné kvalifikace,  
*  nepoužití OOPP při nutnosti přidržovat pacienta při rtg vyšetření,  
*  pobyt v místnostech s ionizovaným vzduchem 

*  používat pouze zdroje záření, které vyhovují platným předpisům 
a jsou označeny předepsaným způsobem,  
*  používat pouze zdroje ionizujícího záření, které vyhovují 
požadavkům na zdravotnické prostředky,  
*  vymezení a vyznačení kontrolovaných pásem,  
*  ustanovení dohlížejícího zaměstnance,  
*  před zahájením práce provádět pravidelnou kontrolu přístrojů 
(jakostní test dle atomového zákona),  
*  u pojízdných skiagrafických přístrojů dodržovat bezpečnostní 
ochranu, dodržovat délku přívodní šňůry se spínačem k expozici 
minimálně 2,5 m,  
*  se zdroji ionizujícího záření mohou nakládat pouze osoby k 
tomu dostatečně odborně způsobilé, poučené o možném riziku 
práce,  
*  používat zdroje záření pouze na určených pracovištích (speciální 
omítky stěn, stropů a podlah),  
*  zajistit klimatizaci pracovišť se zdroji záření,  
*  označení bezpečnostními tabulkami,  
*  zajištění kontrol a revizí,  
*  návody v českém jazyce,  
*  při práci s rtg přístrojem se během provozu nezdržovat v 
blízkosti zdrojů záření,  
*  v případě nutnosti přidržování pacienta, použít OOPP  
*  ověřování zdravotní a případně psychické způsobilosti, 
preventivní lékařské prohlídky nejméně jednou za dva roky,  
*  záznamy o lékařských prohlídkách se ve zdravotnickém zařízení 
ukládají po dobu nejméně 30 let,  
od ukončení práce v kontrolovaném pásmu,  
*  zákaz práce těhotných žen a mladistvých,  
*  spolehlivé monitorování pracovišť,  
*  dodržení všech podmínek stanovených bezpečnostními a 
hygienickými předpisy,  
*  znalost a dodržování provozního řádu,  
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*  zpracování havarijního plánu,  
*  používání OOPP - pláště, zástěry, brýle, rukavice s 
odpovídajícím stínícím účinkem, rukavice  
*  vybavení zaměstnanců dozimetry  
*  správné umístění osobního dozimetru - referenční místo na 
přední levé straně hrudníku,  
*  pravidelné výměny a vyhodnocení osobních dozimetrů a 
prstenových termoluminiscenčních dozimetrů 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - ozáření horních končetin  
*  vyšetření při angiografii, kdy zasahují prsty do místa záření 

*  ověřování zdravotní způsobilosti - viz. riziko poškození zdraví z 
ozáření  
*  pravidelné výměny a vyhodnocení (1x za měsíc) 
termoluminiscenčních dozimetrů,  
*  používání OOPP (rukavice se stínícím účinkem),  
*  přerušovaná skiaskopie na nezbytně nutnou dobu  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - poranění končetin (jiných částí těla)  
*  uvolnění, pád komponentů RTG přístroje,  
*  mechanická porucha 

*  provedení jakostního testu před zahájením práce s přístrojem dle 
atomového zákona (kontrolky, clony, aretace, uchycení na šrouby 
atd.)  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

*  přimáčknutí, přiskřípnutí zhmoždění přístroji zdravotnické techniky,  
*  rentgenový přístroj zejména pojízdný,  
*  komponenty pojízdného rentgenu (rentgenka),  
*  soustředění na vyšetřované místo,  
*  přesun pojízdného rtg - vjezd a výjezd z výtahu  

*  před převozem přístroje a zahájením vyšetření sledovat rovněž 
aretace, parkovací a transportní polohu, fixaci ramene s 
rentgenkou a clonou,  
*  uložení přívodové šňůry (tj. přístroj převážet v aretaci - poloze k 
tomu určené) 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - naražení do hlavy  
*  RTG - rameno pojízdného rentgenového přístroje,  
*  rentgenka a primární clona pojízdného RTG přístroje a stacionárního RTG přístroje,  
*  polohování pacienta,  
*  neopatrnost 

*  dodržování předpisů k manipulaci s osobou,  
*  trvat na účasti doprovodu postiženého pacienta (ze sociálních 
ústavů civilní službou, u ostatních doprovod rodinných 
příslušníků),  
*  opatrnost při práci 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - pořezání o používaný materiál,  
*  otevírání plastových lahví s chemickými látkami a přípravky,  
*  otevírání láhví s infúzními roztoky,  
*  filmy, kazety, snímky,  
*  ampule , lékovky,  
*  okraje snímkovacího stolu,  
*  neopatrnost, nepozornost,spěch,  
*  používání nevhodných pomůcek,  
*  nehoda 

*  organizace práce,  
*  bezpečné skladování lékovek a jiných přípravků,  
*  kontrola a vyřazování poškozených obalů, nádob,  
*  zvýšená opatrnost a soustředění na vykonávanou činnost,  
*  pravidelná kontrola snímkovacích stolů, odstraňování závad  
*  k otevírání plastových láhví používání vhodných pomůcek (ne 
nožů, nůžek apod.) 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - bodnutí, propíchnutí při vstřikování kontrastní látky,  
*  injekční jehla,  
*  příprava k aplikaci,  
*  aplikace kontrastní látky,  
*  překonávání odporu neklidného pacienta,  
*  neopatrnost při léčebném zákroku,  
*  spěch při rychlém vyšetřování akutního případu 

*  zvýšená opatrnost,  
*  dodržování hygienických postupů,  
*  předvídavost, pohotovost,  
*  zákaz další manipulace s použitou injekční stříkačkou a jehlou,  
*  odkládání do pevnostěnných obalů,  
*  kontejnery neplnit použitými jehlami až po okraj, aby nedošlo k 
propíchnutí při uzavírání  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - zhmoždění, naražení při přenášení kazet, manipulace s kazetami,  
*  poranění dolních končetin při přenášení kazet,  
*  manipulace s kazetami - přenášení z místnosti a z jednotlivých komor,  
*  nabíjení a vybíjení,  
*  ukládání a jiné manipulace 

*  při přenášení kazet přes chodbu dbát zvýšené pozornosti, aby 
nedošlo ke střetu s jinou osobou,  
*  nosit kazety v menším množství,  
*  místo kovových kazet používat kazety z umělých hmot 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - pohmoždění, naražení, kopnutí pacientem  
*  pacient - neklidný, nespolupracující, agresivní,  
*  polohování neklidného pacienta - manipulace na snímkovacím stole 

*  trvat na účasti doprovodu postiženého pacienta (ze sociálních 
ústavů civilní službou, u ostatních doprovod rodinných 
příslušníků),  
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radiodiagnostické 
oddělení 

*  předvídavost (upozornění doprovodu na negativní psychický 
stav pacienta),  
*  viz. všeobecná část 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - fyzická námaha při rentgenování  
*  tělesná námaha, zatížení pohybového aparátu manipulace s pacientem u a na 
snímkovacím stole,  
*  nedostatek pneumatických snímkovacích stolů,  
*  manipulace s osobou při snímkování v jiných odborných odděleních, kde nelze využít 
zvedáků a pneumatických stolů 

*  postupně nahrazovat nevyhovující pevné snímkovací stoly za 
nastavitelné pneumatické stoly  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - bolesti rukou, krční páteře při manipulaci s rentgenkou,  
*  manipulace s rentgenkou - zvedání rukou,  
*  nezvyklá činnost, nezdravá poloha těla a horních končetin, držení rukou ve výšce  
*  poloha v předklonu při podkládání kazet - cca 2 kg pod části těla pacienta 

*  střídání poloh,  
*  střídání činností,  
*  bezpečnostní přestávky,  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - otoky nohou a bolesti nohou  
*  zatížení dolních končetin při dlouho trvajících výkonech ve stoje,  
*  práce na operačních sálech, snímkovnách , ANGIO- lince a zákrokových sálech,  
*  při zakládání dokumentace a jiné pracovní činnosti v archivu 

*  v průběhu vyšetřování (pokud je to možné) využívat možnosti 
usednutí,  
*  střídání poloh při výkonu těchto prací,  
*  bezpečnostní přestávky,  
*  využití rekondičních pobytů,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - pád osob na rovině, zakopnutí, naražení  
*  nábytek v místnosti,  
*  přístroje, snímkovací stoly, schůdky, prahy  
*  zastavěné komunikační prostory (i dočasně),  
*  nevhodně zaplněné pracovní prostory  
*  nepozornost,spěch, 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - psychická zátěž, stress,  
*  práce v bezokenním prostoru,  
*  pro množství pacientů čekajících na vyšetření (hospitalizovaných a ambulantních) se 
prodlužuje pobyt zaměstnanců v bezokenním prostoru 

*  organizační opatření - dohoda s odbornými pracovišti na určité 
době rtg vyšetření hospitalizovaných pacientů,  
*  zamezení (omezení) návalu pacientů,  
viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - zraková únava zaměstnanců  
*  negatoskopy - studium rentgenových snímků a jejich popisování,  
*  práce u monitorů - CT, ultrazvuk, magnetická rezonance, zobrazovací jednotky,  
*  vyšetřovací metody, zpracovávání dat  

*  přerušování práce během pracovní směny bezpečnostními 
přestávkami nebo změnami činnosti, jejichž účelem je snížit 
pracovní zátěž vyplývající z povahy práce 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - uklouznutí, pád na rozlité tekutině  
*  potřísněná podlaha rozlitou tekutinou - kontrastní látka,  
*  potřísnění podlahy biologickým materiálem ze sběrného vaku pacienta,  
*  rozlitá voda, nánosy z obuvi a kapky vody z deštníků,  
*  nečistota, voda  
naražení, pohmoždění pád v šatně převlékání a přezouvání  

viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - poleptání, polití, potřísnění vývojkou a ustalovačem  
*  chemické látky a přípravky - přelévání,  
*  příprava chemikálií do vyvolávacích automatů (vývojka, ustalovač)  

*  nejúčinnější opatření - náhrada tradičního způsobu suchým 
programem vyvolávání.  
*  opatrnost při přelévání a manipulaci s chemickými látkami a 
přípravky,  
*  znát jejich vlastnost , účinky a ochranu,  
*  znát bezpečnostní listy, které musí být v blízkosti pracoviště ,  
*  dbát bezpečnostních ustanovení při manipulaci a skladování,  
*  používat OOPP,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - potřísnění cytostatikem  
*  nehoda při aplikaci látky při proplachování jater cytostatiky 

*  zvýšená opatrnost, soustředěnost,  
*  aplikace za účasti personálu z příslušného oddělení (např. 
radioterapeutického, znalého nakládání s cytostatiky) ,  
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radiodiagnostické 
oddělení 

*  zaměstnanec, který přináší látku a pomůcky s sebou, rovněž 
odpad uloží podle předpisů a vše odnese v uzavřeném igelitové 
sáčku  
*  viz. všeobecná část 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické, možnost vzniku nákazy,  
*  vyšetřování krvácejících pacientů, pacienti ve stavu akutního vyšetření, před 
hospitalizací na odborná oddělení,  
*  aplikace kontrastní látky nemocnému,  
*  provádění nitrožilních injekcí,  
*  bioptické odběry tkání pod UZ kontrolou,  
*  angiografická vyšetření,  
*  vyšetřování zraněných, nemocných VH,TBC , HIV,  
*  poranění o použitou jehlu nebo jiný infikovaný zdravotnický prostředek  
*  vyšetřování otevřených zlomenin,  
*  manipulace s biologickým materiálem,  
*  manipulace s prádlem,  
*  prádlo znečištěné biologickým materiálem (zejména krví) na pracovišti ANGIO linky 

*  viz všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - vymrštění, náraz na magnetické rezonanci  
*  magnetická rezonance  
*  vstup osoby s kovovými předměty (kancelářské sponky, klíče, propiska aj.) v kapsách 
oděvu  
*  používání magnetických předmětů, vozíků s magnetických slitin,  
*  vstup s kovovou tlakovou nádobou na plyny,  
*  vstup osoby s kardiostimulátorem do vyšetřovny magnetické rezonance (vitální 
ohrožení)  

*  upozornění osob vstupujících do prostoru na odložení kovových 
magnetických nástrojů a předmětů,  
*  kontrola osob,  
*  používání předmětů, pomůcek a zařízení z nemagnetických 
slitin,  
*  zákaz vstupu osob s kardiostimulátorem do prostorů magnetické 
rezonance 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

*  riziko - zasažení elektrickým proudem při používání elektrických zařízení a 
zdravotnické techniky - monitor AOC, monitor HEI Premio, monitor KFC, monitor 
průmyslový ASTA SZA, negatoskop, počítač Desktop, počítač Minitower, přístroj 
zvětšovací Optima SZA, regenerátor ustalovače RU SZA, svítidlo stojanové lékařské, 
leštička na filmy SZA, značkovač Printer na RTG filmy apod.  
*  elektrické zásuvky,  
*  elektrické zdravotnické přístroje,  
*  přívodní šňůry,  
*  výpadek elektrického proudu,  
*  zasahování do elektrických přístrojů,  
*  vadná instalace, závada, porucha,  
*  nevhodné vedení přívodních šňůr,  
*  zasahování do elektrického zařízení,  
*  čištění v zapnutém stavu 

*  respektování bezpečnostních předpisů,  
*  denní kontroly elektroinstalační soustavy,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - prach  
*  práce v archivu při skartaci filmů, svazování, zakládání 

*  bezpečnostní přestávky v práci,  
*  střídání činností,  
*  při práci používat ústenku (obličejovou roušku),  
*  provádění pravidelného úklidu 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radiodiagnostické 
oddělení 

zaměstnanec 
radiodiagnostického 
oddělení 

riziko - pád břemene, fyzická námaha při manipulaci s nádobami s ustalovačem,  
*  manipulace s nádobami na ustalovač a vývojku 

*  zajistit mužskou pracovní sílu,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

*  riziko - mechanické způsobené zdravotnickou technikou  
*  tlak, přitlačení, naražení, úder, vymrštění, vtažení zdravotnickou technikou,  
*  pád centrifugy, demineralizační kolony, analyzátoru, koagulometr,  
*  nevhodné umístění na pracovišti,  
*  porucha zdravotnické techniky,  
*  vymrštění části včetně vmetení do prostoru,  

*  nezasahovat do zařízení v chodu,  
*  pravidelné kontroly odbornou firmou,  
*  dodržovat návody od výrobce,  
*  nosit pevně upnuté oděvy, nenosit náramky, řetízky apod.,  
*  dále viz. všeobecná část 
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*  úder do obličeje nebo jiné části těla,  
*  vtažení volně vlajících součástí oděvů,  
*  nepovolená manipulace při chodu - otevření krytů a náraz pohyblivými součástmi 
rotujících zařízení 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
biochemie 

zaměstnanci 
oddělení klinické 
biochemie 

riziko - pořezání o pipetu  
*  pipeta,  
*  manipulace s pipetou,  
*  prasknutí pipety při nasazování na balónek  

*  pozornost a soustředění při práci,  
*  při rozbití OOPP - rukavice  

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
hematologie 

zaměstnanec 
oddělení 
hematologie 

riziko - pořezání  
*  skalpel při trepanobiopsii,  
*  nezabroušené sklíčko při manipulaci, umývání, vyndávání z kádinek apod. 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
hematologie 

zaměstnanec 
oddělení 
hematologie 

riziko - bodnutí, píchnutí  
*  odběry krve,  
*  manipulace s injekční jehlou nebo lancetou  
 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
hematologie 

zaměstnanec 
oddělení 
hematologie 

riziko - neionizující záření  
*  laser, který je součástí analyzátoru krevních částic,  
*  porušení návodu výrobce - nedovolené zasahování do částí analyzátoru  

*  analyzátory krevních částic jsou moderní zcela bezpečné 
zdravotnické přístroje, laserové zařízení je chráněno tak, aby 
nedošlo k poškození zdraví osob,  
*  seznámení zaměstnanců s návodem k používání,  
*  seznámení s manipulacemi, které mohou v rámci bezpečného 
provozu zařízení vykonávat,  
*  údržba a opravy mohou být prováděny jen odbornou firmou,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
hematologie 

zaměstnanec 
oddělení 
hematologie 

riziko - poškození zdraví - cytostatika,  
*  ředění,  
*  aplikace v hematologické ambulanci, případně na oddělení radioterapeutickém atd. 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
hematologie 

zaměstnanec 
oddělení 
hematologie 

riziko - biologické,  
*  patří mezi nejrizikovější pracoviště ve zdravotnictví,  
*  každý vzorek krve potencionálně infekční,  
*  diagnostikování a léčba hematologických onemocnění včetně malignit,  
*  hematologická laboratorní vyšetření - kontakt s krví také nemocných HIV, TBC,VH 

*  bezpečné odběry - uzavřený systém,  
*  používání bezpečných pomůcek (pipety),  
*  dodržování přísných bezpečnostních opatření při manipulaci s 
krví HIV pozitivních jedinců,  
*  používání OOPP,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
hematologie 

zaměstnanec 
oddělení 
hematologie 

riziko - elektrické dotykem přímým nebo nepřímým, při používání zdravotnické techniky,  
*  hematologické analyzátory krvinek, koagulační analyzátory, třepačky,  
*  mikroskopy,  
*  elektroforetická lázeň,  
*  konduktometr, fotometr,  
*  termostaty vodní,  
*  horkovzdušný sušák,  
*  centrifugy,  
*  biohazard box (ambulance),  
*  dávkovač infúzních roztoků 

*  viz. všeobecná část   

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
hematologie 

zaměstnanec 
oddělení 
hematologie 

viz. oddělení biochemie  
viz. všeobecná část 

    

Společné zaměstnanec riziko - ionizující záření - pracovní prostředí,  *  zdroje ionizujícího záření lze používat jen na pracovištích, která   
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vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

oddělení nukleární 
medicíny 

*  práce v pracovním prostředí, neodpovídajícímu požadavkům zajištění radiační ochrany 
při používání zdrojů ionizujícího záření  

vyhovují technickým a organizačním podmínkám bezpečného 
provozu pracovišť se zdroji ionizujícího záření,  
*  stěny i pracovní plochy nábytku musí být omývatelné,  
*  podlahy pokryty omývatelnou podlahovou krytinou,  
*  digestoře, účinná vzduchotechnika,  
*  vymezení a označení kontrolovaného pásma (kontrolované 
pásmo),  
*  zajištění podmínek pro regulaci osob,  
*  vybavení pracoviště kvalitními přístroji a zařízeními 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - ionizující záření  
*  pracoviště s otevřenými zářiči - práce v kontrolovaném pásmu,  
*  práce s otevřenými zdroji ionizujícího záření,  
*  specializovaná vyšetření pomocí radioizotopových a neizotopových imunoanalytických 
metod,  
*  porušení předpisů k zajištění radiační ochrany 

*  do kontrolovaného pásma smí vstupovat jen osoby poučené o 
chování, aby neohrozily zdraví své ani zdraví ostatních osob,  
*  vstupovat z neaktivní části lze přes hygienickou smyčku se 
sprchou,  
*  zákaz vstupu těhotným ženám a osobám mladším 18 let (kromě 
pacientů, kteří se na tomto místě mají podrobit lékařskému 
vyšetření),  
*  prostor laboratoře musí být uzavřen a musí být zabráněno 
vstupu nepovolaným osobám,  
*  přístup pouze zaměstnanci laboratoře,vedení oddělení, uklízečky 
laboratoře,  
*  v případě opravy nebo seřízení přístrojů jsou zaměstnanci firem 
povinni řídit se pokyny zaměstnanců pracoviště (laboratoře) a 
použít OOPP,  
*  na pracovišti mohou pracovat jen zaměstnanci zvlášť odborně 
způsobilí (1xročně přezkoušeni z pravidel bezpečnosti práce se 
zdroji záření) a zdravotně způsobilí, seznámení a uvedení v 
příloze "Provozního řádu" oddělení 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - ionizující záření - zdravotní způsobilost  
*  pracovní prostředí oddělení,  
*  zdravotní stav,  
*  neprovedení nebo nedokončení preventivní lékařské prohlídky 

*  na pracovištích oddělení nukleární medicíny mohou pracovat se 
zdroji ionizujícího záření zaměstnanci s odpovídající zdravotní 
způsobilosti,  
*  zaměstnanci jsou povinni 1x za 24 měsíců se podrobit 
preventivní lékařské prohlídce v rozsahu odpovídajícím 
posuzování zdravotní způsobilosti na "rizikových pracovištích" ,  
*  závěr této prohlídky nesmí být v rozporu se s požadavky na 
zdravotní způsobilost pro práci se zdroji ionizujícího záření 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - radionuklidy - podmínky  
*  práce v kontrolovaném pásmu,  
*  práce s otevřenými zářiči,  
*  podcenění nebezpečí,  
*  porušení bezpečnostních předpisů 

*  na pracovišti mohou pracovat jen zaměstnanci zvlášť odborně 
způsobilí,  
*  k bezpečnému provozu musí být na pracovišti se zdroji 
ionizujícího záření zajištěno :  
- vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační 
ochrany alespoň jednou osobou se zvláštní odbornou způsobilostí 
v radiační ochraně,  
- vymezení a označení kontrolovaného pásma ( kontrolované 
pásmo),  
- zajištění podmínek pro regulaci osob,vybavení pracoviště 
kvalitními přístroji a zařízeními,  
- doplňování znalostí - semináře, kvalifikační kurzy 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - radionuklidy - manipulace  
*  manipulace s otevřenými zářiči,  
*  manipulace s radionuklidy bez použití ochranných pracovních pomůcek,  
*  uchopení radionuklidových zářičů do rukou,  
*  pipetování roztoků ústy,  
*  práce se zářiči v otevřeném nechráněném prostoru vyšší radiační zátěž rukou 

*  při nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči používat 
ochranné pomůcky (automatické pinzety, kleště, stínící ochranné 
obaly, kontejnery ap.),  
*  otevřené radionuklidové zářiče nebrat do rukou,  
*  roztoky s těmito zářiči nepipetovat ústy,  
*  činnosti, při kterých může dojít k úniku radioaktivních látek do 
ovzduší vykonávat v uzavřených prostorách (digestoře, 
hermetické boxy),  
*  radioaktivní roztoky a veškerý materiál  
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*  po skončení práce jsou zaměstnanci povinni se přesvědčit (např. 
měřením), zda nedošlo ke kontaminaci plochy, pomůcek nebo 
OOPP radioaktivitou,  
*  prstové dozimetry s tříměsíčním sledovacím obdobím,  
*  při nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči používat 
OOPP (stínící olověné pláště, zástěry, brýle, rukavice) 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - radionuklidy  
*  léčebná terapie otevřenými zářiči ve formě roztoků,  
*  podávání terapeutických dávek,  
*  podceňování rizika,  
*  konzumace jídla a nápojů v laboratoři,  
*  nedokonalá hygiena rukou,  
*  nepoužívání nebo nevhodné používání OOPP 

*  kontrola kontaminace při terapeutických aplikacích (nejčastěji 
štítná žláza),  
*  preventivní měření štítné žlázy zaměstnancům - měření štítné 
žlázy 1 x za tři měsíce,  
*  v aktivní části imunoanalytické laboratoře je zakázáno jíst, pít a 
kouřit,  
*  konzumace jídla a pití, odpočinek pouze v denní místnost,  
*  důkladná hygiena rukou (nezapomínat na kůži mezi prsty a 
palce),  
*  případně proměření možného zamoření radioaktivitou 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - radionuklidy, biologický materiál  
*  manipulace s radionuklidy,  
*  manipulace s krví a močí,  
*  vyšší radiační zátěž rukou ,  
*  aseptická příprava radiofarmak,  
*  separace a značení krevních elementů,  
*  příprava a ukládání radionuklidů,  
*  příprava a aplikace radionuklidů,  
*  radionuklidová a radiochemická kontrola farmak včetně spektometrie 

*  manipulace s látkami provádět v laminárních boxech a 
digestořích.,  
*  používat OOPP prstové dozimetry 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - radioaktivní látka - pacient  
*  léčebné a neléčebné výkony - ošetřování pacientů po léčbě radiojodem  

*  pacienty po léčbě radiojodem izolovat pouze v pokojích k tomu 
určených (stěny pokryty barytem, dveře z pokoje do předsíňky 
opatřeny olověným krytem), v tomto prostoru pacienti konzumují 
též stravu,  
*  kontrola kontaminace při terapeutických aplikacích (nejčastěji 
štítná žláza),  
*  preventivní měření štítné žlázy zaměstnancům 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - radioaktivní roztoky, biologický materiál,  
*  zpracovávání vzorků z příjmové části i dalších odborných ,  
*  kontaminace osob a pracoviště,  
*  nepozornost,  
*  nehoda při přenášení,  
*  nepoužití stanovených pomůcek,  
*  porušení předpisů 

*  všichni zaměstnanci musí trvale dbát na zamezení kontaminace 
osob a pracoviště jak biologickým materiálem, tak radioaktivními 
roztoky,  
*  veškeré pracovní činnosti musí probíhat v souladu s platnými 
předpisy o požadavcích na zajištění radiační ochrany,  
*  veškeré manipulace spojené s přenášením radioaktivity se musí 
vykonávat pomocí podnosů nebo v uzavřených nádobách,  
*  všechny radioaktivní preparáty, zkumavky s radioaktivitou musí 
být označeny 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - nakládání s radioaktivními preparáty,  
*  příjem, zpracovávání a měření vzorků,  
*  neopatrnost,  
*  nepoužití ochranných rukavic 

*  všechny vzorky biologického materiálu jsou potenciálně 
infekční, mohou být i radioaktivní (od pacientů po terapii),  
*  měření radioaktivity při vyhodnocování radioimunoanalytických 
vyšetření musí být prováděno v řádně označených zkumavkách,  
*  vnější povrch zkumavek nesmí být kontaminován,  
*  úprava a uložení vzorku musí umožňovat bezpečnou 
manipulaci, aby nedošlo ke kontaminaci měřících přístrojů nebo 
osob,  
*  nutno používat gumové rukavice 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - ohrožení vznikem nákazy,  
*  biologický materiál - odběry,  
*  práce s krví 

*  očkování proti VHB,  
*  důsledná dezinfekce rukou (např. Spitaderm), viz. všeobecná 
část,  
*  konzumace jídla a odpočinek v denní místnosti,  
*  při aplikaci injekcí a infuzí, při odběru krve používat ústní 
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medicíny roušku na rukavice na jedno použití,  
*  použité jehly a stříkačky bez další manipulace ukládat do 
uzavíratelných nádob . viz. všeobecná část,  
*  používání dalších OOPP 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - nákaza biologickým materiálem,  
*  kontaminace krví, močí,  
*  neopatrnost při manipulaci,  
*  nepoužití určených přepravek pro ukládání a transport,  
*  nehoda na pracovišti - rozbití, rozlití 

*  biologický materiál odebírat s ohledem na druh onemocnění, 
převážně před zahájením léčby radionuklidy,  
*  odebraný biologický materiál ukládat do omývatelných 
přepravek,  
*  po odběru dopravit do laboratoří,  
*  dojde-li ke kontaminaci krví nebo močí, odstranit znečištění 
buničitou vatou,  
*  po očištění použít dezinfekční roztok k dezinfekci 
kontaminovaného místa,  
*  při aplikaci injekcí, infuzí a při odběru krve používat ústní 
roušku a rukavice na jedno použití,  
*  viz. také všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - chemické látky a přípravky  
*  dezinfekční prostředky např.:  
- lůžková oddělení - Desur, Ajatin solut., AJATIN tinktura, KODAN tinktura, Skinman,  
- ambulantní oddělení - Dezur, Chloramin B (střídání) k dezinfekci kůže pacientů - Ajatin, 
lihobenzín, dezinfekce rukou zaměstnanců Spitaderm,  
- úsek přípravy radiofarmak - Chloramin B 2 procenta, Desur 0,5 procent, Persteril 0,2 
procenta, Spiritus benzinodenaturatus, 

*  dezinfekční prostředky střídat co 14 dnů,  
*  ředit podle příslušných tabulek,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - zdravotnické - úrazy mechanickým poškozením,  
*  scintilační kamery, scintilační sondy, sonograf  
*  uvolnění komponentů,  
*  naražení do části zařízení při pohybu osob 

*  zdravotnické prostředky musí být instalovány, používány a 
udržovány v souladu s provozními předpisy a předpisy BOZP  
*  musí být používány pouze osobami s odpovídajícím vzděláním, 
seznámenými s návody k použití. případně pokyny,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - zdravotnické přístroje - poranění el.proudem,  
*  elektrické zdravotnické přístroje a zařízení, scintilační kamery, scintilační sondy, 
sonograf apod.  
*  přívodní šňůry, elektrické zásuvky,  
*  vadná elektro-instalace,  
*  porucha,  
*  nevhodné vedení přívodních šňůr,  
*  zasahování do el. zařízení,  
*  vytahování přívodní šňůry tahem ze zásuvky 

*  revize a kontroly elektrických zařízení, zdravotnické techniky,  
*  včasné hlášení a odstraňování poruch odborným pracovníkem,  
*  zákaz otevírání přístupu k el. částem,  
*  vyloučení činností, kde by mohlo dojít k dotyku zaměstnance s 
napětím ,  
*  omezování používání prodlužovacích šňůr, šetrné zacházení s 
nimi,  
*  zákaz vedení přívodních kabelů po komunikaci a tam, kde by 
mohlo dojít k mechanickému poškození,  
*  respektování bezpečnostních předpisů,  
*  znalost návodů a pokynů od výrobce k přístrojům, zařízením,  
*  návody musí být dostupné a v českém jazyce,  
*  viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - psychická zátěž,  
*  práce s náročnou zdravotní technikou,  
*  opakující se psychicky zatěžující faktory vyvolané prací vykonávanou pod časovým 
tlakem, vysokými nároky na sociální interakci, například - odpovědnost za zdraví 
pacienta, seznamování s novými léčebnými metodami,  
*  práce na počítačových vyhodnocovacích zařízeních, umožňující komplexní matematické 
zpracování a vyhodnocení scintigrafických vyšetření,  
*  scintilační kamery - nejdůležitější přístroje nukleární medicíny (planární a tomografická 
scintigrafická vyšetření),  
*  zodpovědnost, soustředění na činnost,  
*  doplňování znalostí,  
*  nároky kladené na získávání vědomostí při práci s novými zařízeními a technikami,  
měřící přístroje ionizujícího záření :  

*  výchova zaměstnanců ke komunikaci a zvládání konfliktních 
situací (semináře, sebevzdělávání, pomaturitní studium),  
*  znalost diagnóz a z nich vyplývající předvídavost, předcházení 
agresivitě,  
*  střídání činností případně střídání zaměstnanců, nelze-li zajistit 
střídání činností, přerušovat práci bezpečnostními přestávkami,  
*  dodržování zákazu práce přesčas,  
*  vhodné pracovní prostředí a personální vztahy na pracovišti,  
*  rekondiční pobyty,  
*  preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců  
*  ústavní psycholog 
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- měřiče radioaktivity,  
- spektrometrické přístroje scintilační,  
- detektory,  
*  zpracovávání vzorků na automatických nebo poloautomatických analyzátorech  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - kontaminované prádlo při práci s radionuklidy,  
*  kontaminované prádlo biologickým materiálem 

*  manipulaci s prádlem provádět jen v ochranném pracovním 
oděvu (igelitová zástěra, ústenka, rukavice),  
*  roztříděné prádlo ukládat do označených igelitových vaků,  
*  odvoz připraveného prádla v pravidelných intervalech (2x 
týdně),  
*  veškeré prádlo kontrolovat na radioaktivní zamoření,  
*  v případě kontaminace pracovního oděvu např. při radiační 
nehodě, před odvozem do prádelny provést dekontaminaci prádla 
na pracovišti,  
*  třídění prádla před odvozem v dekontaminační místnosti,  
*  použité prádlo odkládat do určené přepravky (obalu) na 
vymezeném místě,  
*  z tohoto místa denně odstraňovat mimo prostor laboratoře v 
igelitových obalech mimo prostor pracovišť (např.ambulance, 
laboratoře),  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - kontaminované laboratorní sklo a pomůcky,  
*  dekontaminace laboratorního skla a dalších laboratorních pomůcek, 

*  dekontaminace laboratorního skla a dalších laboratorních 
pomůcek se provádí v umývárně skla,  
*  v rámci možností nahrazovat postupně skleněné předměty za 
pomůcky na jedno použití,  
*  pomůcky na jednorázové použití používané již na pracovišti 
shromažďovat do označených odpadních nádob a likvidovat jako 
radioaktivní odpad 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
oddělení 
nukleární 
medicíny 

zaměstnanec 
oddělení nukleární 
medicíny 

riziko - odpady kontaminované radionuklidy,  
*  tuhé odpady,  
*  spalitelný odpad,  
*  odpad radioaktivní pevný (spalitelný i nespalitelný) - plastové zkumavky po analýze,  
*  odpad radioaktivní kapalný,  
*  dlouhodobý odpad,  
*  odpadní vody - únik radioaktivních látek 

*  odpad se odstraňuje z pracovišť jedenkrát denně,  
*  třídění odpadů,  
*  spalitelný odpad ukládat do igelitových obalů s příslušným 
značením a názvem použitého radionuklidu,  
*  tuhé odpady znečištěné radioaktivními látkami skladovat ve 
vymírací místnosti (v suterénních prostorách) tak dlouho, dokud 
se jejich aktivita přirozeným způsobem nerozpadne, poté se 
likvidují spálením - tzv. spalitelný odpad,  
*  odpad radioaktivní kapalný lze s ohledem na jejich nízkou 
objemovou aktivitu likvidovat běžným způsobem, tj. vylitím do 
výlevek (kanalizace vedena do vymíracích jímek),  
*  dlouhodobý odpad skladovat v hobocích, je likvidován 
celostátně jednou za 10 let,  
*  odpadní voda z pracovišť, kde se podávají terapeutické dávky je 
zachycována potupně ve čtyřech jímkách,  
*  kontrolu jímek provádí pověření zaměstnanci (zaměstnanci 
čističky odpadních vod - ČOV),  
*  po naplnění a změření aktivity, je jímka, kde měrná aktivita 
nepřesáhla povolený limit vyprázdněna,  
*  při překročení hodnoty limitu okamžitě kontaktovat 
zaměstnance - revize stavu jímek, těsnosti ventilů a správného 
režimu vypouštění jímek, prověření, zda na oddělení nukleární 
medicíny nedošlo k nesprávnému vypuštění radioaktivity do 
neaktivního odpadu,  
*  v případě zjištěných závad sjednat nápravu a zamezit dalšímu 
úniku radioaktivity,  
*  o případu informovat Úřad pro jadernou bezpečnost 

  

Společné 
vyšetřovací a 

zaměstnanec 
radioterapeutického 

riziko - karcinogenní látky  
*  manipulace s cytostatiky,  

*  viz. všeobecná část   

Strana 162 z 
177

  
 

  

Rizika v NNB

162/177 22.10.2019



léčebné složky / 
radioterapeutické 
oddělení 

oddělení *  vdechnutí, potřísnění,  
*  protržení obalu,  
*  porušení hygienického řádu - konzumace potravy na pracovišti,  
*  odhození kontaminovaných zdravotnických prostředků do běžného odpadu 

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radioterapeutické 
oddělení 

zaměstnanec 
radioterapeutického 
oddělení 

riziko - cytostatika  
*  potřísnění cytostatiky (chemoterapie),  
*  nedodržování stanoveného postupu,  
*  neklidný (netrpělivý) pacient,  
*  rozpojení hadičky v době vyšetřování, přípravy na ozařování nebo ozařování,  
*  nehoda,  
*  spěch 

*  kontrola pacientů a léčebných napojení,  
*  zvýšená pozornost při práci,  
*  psychologické působení a vliv na nemocného,  
*  potřísněné místo opláchnout vodou, potřísněný oděv převléci a 
uložit na určené místo. 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radioterapeutické 
oddělení 

zaměstnanec 
radioterapeutického 
oddělení 

riziko - ionizující záření  
*  léčebné výkony na pracovištích : kobaltu, césia, RTG - ozařovnách, lineárním 
urychlovači aj.  
*  léčebná terapie, příprava pacienta,  
*  práce u rentgenových přístrojů a generátorů záření,  
*  nezajištění pravidelné údržby odbornou firmou,  
*  zdržování se během provozu přístrojů (zařízení) v jejich blízkosti - ozáření,  
*  manipulace s rtg přístrojem osobou bez potřebné kvalifikace,  
*  nepoužití OOPP při nutnosti přidržovat pacienta při rtg vyšetření,  
*  pobyt v místnostech s ionizovaným vzduchem,  
*  nehody a mimořádné události při práci se zdroji ionizujícího záření,  
*  předčasné uvedení přístroje (zařízení) do chodu za přítomnosti jiné osoby v místnosti 
(nedostatečné sledování monitorů v ozařovně) 

*  při práci s přístroji (zdroji ionizujícího záření) se během provozu 
nezdržovat v blízkosti zdrojů záření,  
*  léčebné ozařování lze spustit teprve, když jsou dodrženy 
bezpečnostní podmínky a personál je mimo dosah záření,  
* . ověřování znalosti pravidel a postupů radiační ochrany pro 
bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření, zdravotní a 
případně psychické způsobilosti,  
*  preventivní lékařské prohlídky a bezpečnostní školení nejméně 
jednou za rok,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radioterapeutické 
oddělení 

zaměstnanec 
radioterapeutického 
oddělení 

riziko - biologické a mikrobiologické  
*  přenos infekce při ozařování zraněných částí těla,  

*  znalost nebezpečí,  
*  používání OOPP,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radioterapeutické 
oddělení 

zaměstnanec 
radioterapeutického 
oddělení 

riziko - tlak, přitlačení, naražení  
*  C rameno,  
*  naražení o pevné překážky při pohybu osob,  
*  nedostatek prostoru vzniklý rozložitostí přístroje,  
*  další přístroje a zařízení v místnosti 

*  v místnosti nezastavovat komunikační prostor dalšími přístroji,  
*  opatrnost při pohybu,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Společné 
vyšetřovací a 
léčebné složky / 
radioterapeutické 
oddělení 

zaměstnanec 
radioterapeutického 
oddělení 

riziko - pád předmětů  
*  manipulace s vykrývacími bloky různé hmotnosti,  
*  přesun vykrývacích bloků z regálů na vozík 

*  soustředění při práci,  
*  bezpečné a rovnoměrné ukládání,  
*  pevně ukotvené regály,  
*  přesunovat na vozík zabezpečený proti posunu 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - persteril, příprava dezinfekčního prostředku,  
*  ředění 36 % persterilu na 10%,  
*  kontakt s očima - silný leptavý účinek, páry silně dráždí,  
*  kontakt s pokožkou - silný leptavý účinek, páry silně dráždí,  
*  vdechnutí - leptá sliznice dýchacího traktu, páry silně dráždí,  
*  požití - leptá sliznice trávicího traktu,  
*  požár 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  uchovávat při teplotě nepřesahující 20 st. C,  
*  ředění provádět pouze v digestořích,  
*  při manipulaci nepoužívat otevřený oheň,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít, gumové rukavice, ochranný oděv, 
gumová zástěra, rouška 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - formaldehyd,  
*  příprava dezinfekčního prostředku,  

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
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nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

*  chemický karcinogen, jed, hořlavina,  
*  kontakt s očima - ostrý štiplavý účinek, páry silně dráždí, silné slzení  
*  kontakt s pokožkou - ostrý štiplavý účinek, páry silně dráždí,  
*  vdechnutí - leptá sliznice dýchacího traktu, páry silně dráždí, způsobuje záchvaty kašle, 
při krátkém účinku 0,001 - 0,002 % značně ztížené dýchání, působení 0.06 % po dobu 
několika minut je smrtelné  
*  požár 

*  manipulovat pouze v digestoři,  
*  při čištění a zneškodnění zbytky látky pokrýt nehořlavým savým 
materiálem (suchá zemina, písek, mletý vápenec) v uzavřené 
nádobě odvézt na bezpečné místo k likvidaci,  
*  chránit před sálavým teplem a otevřeným ohněm,  
*  skladovat v krytých, suchých, chladných a větratelných skladech 
dobře uzavřených,  
*  při práci nejíst, nepít, nekouřit,  
*  po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem,  
*  OOPP - respirátor s filtrem proti organickým parám, ochranný 
štít, ochranné brýle, gumové rukavice, ochranný oděv  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - diethyleter,  
*  kontakt s očima - páry silně dráždí,  
*  vdechnutí - dráždí sliznice a dýchací cesty,  
*  má silné narkotizační účinky,  
*  velmi těkavá kapalina,  
*  extrémně hořlavá kapalina, hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti  
*  požár a výbuch par  

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat, skladovat odděleně od 
jiných hořlavých kapalin,  
*  zabránit styku s oxidačními činidly,  
*  uchovávat v chladnu a temnu,  
*  při manipulaci nepoužívat otevřený oheň,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo brýle, gumové rukavice, ochranný 
oděv, při překročení NPK - ochranná maska s filtrem A 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - isopropylakohol,  
*  působí omamně, může způsobit ztrátu vědomí,  
*  páry dráždí oči,  
*  požár, hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti,  
*  výbuch, ve směsi se vzduchem tvoří výbušné směsi 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  při manipulaci nepoužívat otevřený oheň,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít, gumové rukavice, ochranný oděv, 
gumová zástěra, maska s filtrem proti organickým párám v 
případě překročení NPK 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - kyselina chlorovodíková,  
*  kontakt s očima - silný leptavý účinek, páry silně dráždí,  
*  kontakt s pokožkou - silný leptavý účinek,  
*  vdechnutí - leptá sliznice dýchacího traktu, páry silně dráždí,  
*  požití - leptá sliznice trávicího traktu,  
*  odpařuje se za tvorby silně leptavé mlhy těžší než vzduch,  
*  požár, při požáru vznik chlóru 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  nevystavovat slunečnímu záření,  
*  při ředění dodržovat zásadu dávkování kyseliny do vody,  
*  při manipulaci nepoužívat otevřený oheň,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít, gumové rukavice, ochranný oděv, 
kyselinovzdorná zástěra, při úniku většího množství maska s 
filtrem proti kyselým plynům B nebo B2 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - kyselina sírová,  
*  při teplotě nad 30 st. C se uvolňují páry a jemné aerosoly,  
*  kontakt s očima - silný leptavý účinek, popáleniny,  
*  kontakt s pokožkou - silný leptavý účinek, popáleniny,  
*  vdechnutí - leptá sliznice dýchacího traktu, popáleniny,  

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  uchovávat při teplotě nepřesahující 30 st. C,  
*  při ředění dodržovat zásadu dávkování kyseliny do vody,  
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přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

*  požití - leptá sliznice trávicího traktu,  
*  i zředěné roztoky jsou silně žíravé,  
*  při zahřátí reaguje prudce s vodou 

*  není hořlavá,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo brýle, kyselinovzdorné rukavice, 
kyselinovzdorná zástěra, ochranný oděv, při úniku většího 
množství ochranný filtr B2 

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - chloroform,  
*  dráždí kůži,  
*  riziko nevratných zdravotních změn při dlouhodobé inhalaci nebo požití,  
*  nehořlavý,  
*  při silném ohřátí se rozkládá za vzniku chlorovodíku, fosgenu a chloru 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  uchovávat při teplotě nepřesahující 20 st. C,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - brýle, gumové rukavice, ochranný oděv, gumová 
zástěra, při úniku většího množství dýchací přístroj 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - hydroxid sodný,  
*  kontakt s očima - velmi nebezpečný silný leptavý účinek, páry silně dráždí,  
*  kontakt s pokožkou - silný leptavý účinek, páry silně dráždí,  
*  nehořlavý, nebezpečí vzniku třaskavého plynu  

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  při vylití neutralizovat např. kyselinou sírovou,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít nebo brýle, gumové rukavice, ochranný 
oděv, gumová zástěra, při úniku respirátor 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - dimethylanilin,  
*  toxická látka při vdechování, při styku s kůží a při požití, vstřebává se pokožkou,  
*  nebezpečí nevratných účinků,  
*  požár, hořlavina III. třídy nebezpečnosti,  
*  vznik nebezpečných par a plynů těžších než vzduch 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  uchovávat v původním obalu, nepřelévat,  
*  při manipulaci nepoužívat otevřený oheň,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít, gumové rukavice, ochranný oděv 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky / 
některé 
používané 
chemické látky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - aceton,  
*  kontakt s očima - dráždí,  
*  kontakt s pokožkou - dráždí,  
*  možné poškození jater a ledvin při požití,  
*  požár, hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti,  
*  tvoří se vzduchem výbušné páry 

*  důkladná znalost bezpečnostního listu,  
*  uchovávat v těsně uzavřeném obalu,  
*  při manipulaci nepoužívat otevřený oheň,  
*  při manipulaci větrat,  
*  zákaz kouření, jídla a pití,  
*  nevdechovat páry,  
*  nesmí přijít do styku s pokožkou,  
*  při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek výměna za 
čisté,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci,  
*  OOPP - obličejový štít, gumové rukavice odolné rozpouštědlům, 
ochranný oděv, při úniku většího množství maska s filtrem proti 
organickým parám A 

  

Lékárny / rizika zaměstnanec v riziko - příprava léčiv a dezinfekčních prostředků  *  důsledné dodržování standardů pro manipulaci,    
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při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky 

lékárně *  kontakt s různými druhy léčiv, při jejich ředění a přípravě (např. kyselina salicilová, 
benzeová, acetylsalicilová a další biochemikálie), styk se silnými kyselinami, oxidačními 
činidly, karcinogeny, jedy apod. při přípravě a ředění dezinfekčních prostředků (kyselina 
peroctová, chlorovodíková, fosforečná, formalín, peroxid vodíku, éter, etanol apod.)  
*  příprava mastí,  
*  příprava léčiv,  
*  příprava dezinfekčních roztoků,  
*  manipulace, vdechnutí, kontakt s různými látkami,  
*  vznik alergií, vznik kožních onemocnění apod.,  
*  potřísnění, poleptání, popálení a poškození kůže,  
*  potřísnění, poleptání, popálení a poškození očí,  
*  únava, bolest hlavy,  
*  vdechnutí par,  
*  nedodržení pracovních postupů při ředění a přípravě,  
*  použití silného koncentrátu při manipulaci,  
*  škodlivé výpary z desinfekčních prostředků,  
*  nepozornost, nehoda, spěch,  
*  vada obalu,  
*  nevhodné uložení a skladování,  
*  nepoužití stanovených OOPP 

*  specifické školení zaměstnanců,  
*  dodržování pracovních postupů a pravidel ochrany zdraví,  
*  zajistit těsnost obalů, po manipulaci uzavírat nádoby,  
*  nenechávat a nepřemisťovat obaly s chemikáliemi otevřené,  
*  nepřelévat do neznačených obalů,  
*  chránit před zneužitím,  
*  manipulaci a ředění nebezpečných látek provádět vždy v 
digestořích,  
*  mít k dispozici bezpečnostní listy látek, znát jejich obsah,  
*  látky skladovat v místnosti k tomu určené, léčiva při teplotě 
max. do 25 st. C, některé chemikálie v lednicích, skladech apod.,  
*  zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci a v místnostech 
určených k jejich ukládání,  
*  omezit délku pobytu v místnosti na nejkratší možnou dobu,  
*  po práci se silnými koncentráty větrat nebo použít klimatizaci,  
*  při manipulaci a ředění odklonit hlavu a nevdechovat výpary, 
případně použít ochranu dýchacího ústrojí,  
*  odděleně ukládat chemikálie, které ve styku reagují,  
*  všechny nádoby s chemickými látkami musí být označeny,  
*  znát postup při poskytnutí 1. pomoci při zasažení chemikálií,  
*  OOPP - ochranný oděv, rukavice, zástěra, ústní maska a štít 
nebo brýle při ředění,  
*  používat ochranné masti a krémy 

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - karcinogeny  
*  karcinogenní látky,  
*  kontakt s látkou,  
*  cesta vstupu do organismu je dýchacím traktem a kůží,  
*  účinky chronické expozice jsou málo známé, jsou uváděny - nevolnost, pocit na 
zvracení, závratě, bolesti hlavy, únava padání vlasů, alergické kožní reakce, změny na 
sliznicích,  
*  onemocnění rakovinou 

*  zákaz vstupu nepovolaných osob na pracoviště s karcinogeny 
vyznačit bezpečnostním označením,  
*  zákaz jídla a pití na pracovištích,  
*  školení zaměstnanců o povaze látek a závažnosti rizika,  
*  seznámení se zásadami ochrany zdraví při práci a první pomoci,  
*  seznámení o bezpečné manipulaci s odpady,  
*  preventivní lékařské prohlídky,  
*  seznámení s výsledky expozice,  
*  přípravu roztoků provádět pouze v digestořích (nejvhodnější 
jsou boxy s laminárním prouděním a opatřená filtry), doporučená 
rychlost proudění vzduchu v boxu je 0,5 m/s,  
*  důsledné dodržování a kontrola plnění režimových opatření pro 
konkrétní pracoviště,  
*  při manipulaci používat pouze automatické pipety s 
jednorázovými špičkami,  
*  chemické nádoby na jedno použití,  
*  práce na polopropustné podložce, která chrání pracovní plochu 
stolů,  
*  nepoužité roztoky těchto látek sorbovat na nosič uzavřený v 
pevném plastikovém obalu, který po nasycení sorbentu likvidovat 
jako nebezpečný odpad,  
*  stejně likvidovat použité jednorázové špičky, nádoby, ochranné 
pomůcky a potřísněné podložky  
*  OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška, zástěra 

  

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - cytostatika  
*  příprava a manipulace s cytostatiky,  
*  kontakt při ředění, přípravě a manipulaci s cytostatiky,  
*  cesta vstupu do organismu je dýchacím traktem a kůží,  
*  onemocnění rakovinou,  
*  účinky chronické expozice jsou málo známé, jsou uváděny - nevolnost, pocit na 
zvracení, závratě, bolesti hlavy, únava padání vlasů, alergické kožní reakce, změny na 
sliznicích 

*  zákaz vstupu nepovolaných osob na pracoviště s karcinogeny 
vyznačit bezpečnostním označením,  
*  vyznačit zákaz kouření, jídla a pití na pracovištích,  
*  školení zaměstnanců o povaze látek a závažnosti rizika,  
*  seznámení se zásadami ochrany zdraví při práci a první pomoci,  
*  přípravu roztoků provádět pouze v digestořích (nejvhodnější 
jsou boxy s laminárním prouděním a opatřená filtry), doporučená 
rychlost proudění vzduchu v boxu je 0,5 m/s,  
*  důsledné dodržování a kontrola plnění režimových opatření pro 
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konkrétní pracoviště a standardy pro ředění cytostatik,  
*  nepoužité roztoky těchto látek sorbovat na nosič uzavřený v 
pevném plastikovém obalu, který po nasycení sorbentu likvidovat 
jako nebezpečný odpad,  
*  stejně likvidovat použité jednorázové špičky, nádoby, ochranné 
pomůcky a potřísněné podložky  
*  stěny místností, kde se manipuluje s cytostatiky musí být 
omyvatelné nejméně do výšky 180 cm, ,  
*  cytostatika skladovat bezpečně a ukládat je v uzavřených a 
označených obalech, ukládat při stanovených teplotách (v 
lednicích),  
*  odděleně ukládat občanské a pracovní oděvy,  
*  používání OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška, zástěra 

Lékárny / rizika 
při manipulaci s 
nebezpečnými 
chemickými 
látkami a 
přípravky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - jedy  
*  manipulace s jedy, používané při výrobě nebo distribuované do laboratoří a na jiná 
pracoviště nemocnic, (methanol, isopropylakohol, acetonitril, hydrochinon, jodacetamid, 
methyljodid, kyanidy, atropin, scopolamin, homatropin apod),  
*  kontakt s látkou při manipulaci,  
*  otrava  

*  manipulace jen ve vyhrazených místnostech (septická místnost), 
 

*  skladování jen na určených místech,  
*  dodržování bezpečných pracovních postupů,  
*  skladovat v uzamykatelné místnosti nebo skříni,  
*  jmenovat zodpovědnou osobu za hospodaření,  
*  ukládat v uzavřených a označených obalech,  
*  k dispozici bezpečnostní listy,  
*  školení zaměstnanců,  
*  zákaz zaměstnávání těhotných a mladistvých,  
*  používání OOPP - oděv ochranný, rukavice, rouška, zástěra a 
dále dle požadavků bezpečnostního listu 

  

Lékárny / 
mechanická 
rizika / bodnutí, 
propíchnutí, 
pořezání, odření, 
poškrábání 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - ostré střepy předmětů,  
*  bodnutí, propíchnutí, pořezání, odření, poškrábání,  
*  rozbité skleněné výplně, kryty svítidel, poškozené skleněné nádoby apod.  
*  střepy na podlaze,  
*  rozbití pacientem,  
*  rozbití při úklidu,  
*  úklid a odstraňování střepů,  
*  neopatrná manipulace,  
*  poškozené předměty a zařízení,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nehoda 

*  dodržovat bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost při práci,  
*  zákaz používání poškozených a prasklých předmětů,  
*  při odstraňování střepů používat vhodné úklidové a pracovní 
pomůcky,  
*  praskne-li nádobí při umývání v dřezu, vypustit vodu, vybrat 
vhodnými rukavicemi nebo pinzetou střepy 

  

Lékárny / 
mechanická 
rizika / bodnutí, 
propíchnutí, 
pořezání, odření, 
poškrábání 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - pořezání, poškrábání, píchnutí, bodnutí,střihnutí  
*  manipulace s laboratorním sklem, ostré střepy laboratorního skla,  
*  ostré hrany ampulí, lékovek, střepy ampulí a lékovek  
*  rozbití nebo prasknutí při manipulaci,  
*  pořezání při přípravě léčiv (např. seřezávání čípků nožem),  
*  rozbití při úklidu,  
*  úklid a odstraňování střepů,  
*  stříhání zdravotnického materiálu (např. gáza, buničitá vata apod.),  
*  neopatrná manipulace,  
*  nedodržení pracovních postupů,  
*  nehoda 

*  bezpečné pracovní postupy,  
*  soustředěnost při práci,  
*  kontroly před použitím,  
*  zákaz používání poškozených nůžek, nožů apod.,  
*  zákaz volného ukládání a vyhazování ostrých předmětů do pytlů 
s odpady,  
*  praskne-li při umývání ve dřezu, vypustit vodu, vybrat 
vhodnými rukavicemi nebo pinzetou střepy,  
*  používat ostré a nepoškozené nůžky,  
*  ostré předměty nebo nástroje nepřenášet v kapsách plášťů,  
*  špičky nůžek se při stříhání nesmí dotýkat dlaně,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Lékárny / 
mechanická 
rizika / přitlačení, 
tlak, naražení, 
úder, přiražení 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - vozíky,  
*  přitlačení, tlak, naražení, úder, přiražení,  
*  paletové, čtyřkolové vozíky na přepravu zdravotnického materiálu, vozíky na převoz 
sudů,  
*  špatné uspořádání pracoviště,  
*  malé manipulační prostory,  
*  poškozené nebo vadné zařízení, kolečko vozíku 

*  dodržování bezpečné manipulace,  
*  nepřetěžování vozíků,  
*  bezpečné ukládání převáženého materiálů, aby nedošlo k 
sesunutí, vyklopení a pádu,  
*  upevnění převážených tlakových nádob při převozu,  
*  pozornost při pohybu,  
*  pravidelné kontroly vozíků včetně kontroly koleček,  
*  dodržování dostatečné šířky průjezdných komunikací,  
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*  zajistit vhodné prostorové uspořádání pracovišť,  
*  preventivní údržba všech používaných vozíků,  
*  nepoužívat poškozené vozíky 

Lékárny / 
mechanická 
rizika / přitlačení, 
tlak, naražení, 
úder, přiražení 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - pád břemene, tlak, přitlačení, naražení, úder při manipulaci v lékárně,  
*  palety s infúzními roztoky (v nemocničních lékárnách),  
*  regály, skříně, zásobníky na ukládání zdravotnického materiálu,  
*  přepravky a bedny se zdravotnickým materiálem,  
*  sudy, barely, nádoby a láhve s kapalinami,  
*  přelévání kapalin,  
*  spěch, nepozornost,  
*  špatné uspořádání pracoviště,  
*  malé manipulační prostory,  
*  nevhodné umístění v prostoru 

*  pozornost a bezpečná manipulace a chůze,  
*  při manipulaci dodržovat zásady bezpečné manipulace (viz. 
všeobecná část),  
*  dodržování dostatečné šířky komunikací mezi provozními 
zařízeními a od konstrukcí budov, udržování volných 
manipulačních uliček (minimálně 80 cm) a únikových cest,  
*  udržování pořádku,  
*  kontrola stability a označení regálů nejméně 1 x ročně,  
*  zákaz používání poškozených, nepevných nebo prohnutých 
skříní, regálů,  
*  zákaz vyčnívání materiálů z regálů,  
*  při volném ukládání materiálů vyznačit manipulační uličky a 
místa určená ke skladování,  
*  skladovat tak, aby se materiály při delším skladování nemohly 
sesunout a nevyvíjeli tlak na příčky, podpěry, zdivo apod. 

  

Lékárny / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 
zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - podlaha,  
*  mokrá podlaha,  
*  pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí,  
*  podlaha potřísněná zpracovávaným materiálem,  
*  podlaha znečištěná nánosy na obuvi osob z venkovního prostředí, odkapávání z 
deštníků,  
*  příliš mokré vytírání, za provozu vytírání celého prostoru najednou,  
*  nepozornost, spěch 

*  bezpečné pracovní postupy,  
*  pozornost při pohybu,  
*  vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících a 
odmašťovacích prostředků,  
*  za provozu vytírat pouze polovinu komunikace a druhou nechat 
suchou pro přecházení ostatních osob,  
*  při rozlití okamžité vytírání do úplného sucha,  
*  okamžité odstraňování nečistot,  
*  pravidelný úklid všech pracovišť,  
*  OOPP - vhodná obuv,  
*  dále viz. všeobecná část 

  

Lékárny / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 
zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - rampa,  
*  pád osob na rovině, uklouznutí, zakopnutí, pád z výšky do hloubky,  
*  příjem zboží,  
*  chybějící zábradlí a označení,  
*  kluzký nebo poškozený povrch rampy,  
*  nevhodná obuv,  
*  neopatrnost 

*  dbát zvýšené pozornosti při pohybu na rampě,  
*  protiskluzný nepoškozený povrch rampy,  
*  zastřešení rampy - ochrana proti povětrnostním vlivům,  
*  včasné odstranění nečistot,  
*  v zimním období odstraňování námrazy a sněhu,  
*  označení okrajů ramp černožlutým šrafováním,  
*  v případě, že slouží rampa jako komunikace, opatřit volné 
okraje rampy snímatelným zábradlím,  
*  při práci na rampě používat vhodnou pracovní obuv  

  

Lékárny / 
mechanická 
rizika / pád osob 
na rovině, 
uklouznutí, 
zakopnutí, pád 
osob z výšky do 
hloubky 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - pád osob z výšky nebo do hloubky,  
*  schody, schůdky, židle, kolečková židle, stůl, apod.,  
*  neopatrnost,  
*  poškozené schodišťové stupně,  
*  chybějící zábradlí a označení,  
*  nepoužití schůdků při ukládání a skladování,  
*  vadné a poškozené schůdky 

*  zvýšená pozornost při výstupu a sestupu,  
*  udržování bezpečného stavu schodišť,  
*  opatřit všechna schodiště zábradlím nebo madlem,  
*  odlišit první a poslední schodišťový stupeň od okolní podlahy,  
*  zákaz vystupovat do výšky výstupem na židle, bedny, stoly 
apod.,  
*  nepoužívat stoly k sezení,  
*  kontrola schůdků před použitím,  
*  přidržování se při výstupu a sestupu,  
*  zvýšená opatrnost za mokra,  
*  opatrnost při vstávání a dosedu na židli, křeslo, apod., kontrola 
před usednutím,  
*  včasné odstraňování poškozených sedaček,  
*  OOPP - vhodná obuv 

  

Lékárny / rizika 
vznikající 
zanedbáním 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - neuropsychická zátěž  
*  zátěž související s prací,  
*  vyplývá z práce spojené s vysokými nároky na soustředěnost a znalosti,  

*  výchova zaměstnanců,  
*  střídání činností případně střídání zaměstnanců,  
*  dodržování zákazu práce přesčas,  
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ergonomických 
zásad / zátěž 
zaměstnanců v 
lékárnách 

*  přesnost a neomylnost při přípravě léčiv,  
*  soustředěnost při vydávání léčiv,  
*  soustředění při čtení receptů,  
*  kontakt s pacienty,  
*  manipulace s penězi 

*  vhodné pracovní prostředí a personální vztahy na pracovištích,  
*  rekondiční pobyty,  
*  ústavní psycholog  

Lékárny / rizika 
vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zátěž 
zaměstnanců v 
lékárnách 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - fyzická zátěž při manipulaci břemenem  
*  manipulace s břemenem,  
*  značná tělesná zátěž při manipulaci s břemeny (vozíky a krabice s infúzními roztoky, 
přepravky s léčivy a zdravotnickým materiálem, barely, kanistry, sudy, láhve s kapalinami 
apod.),  
*  jednostranná zátěž a opakované pohyby při přípravě a vkládání léků do přepravek pro 
oddělení nemocnice (nemocniční lékárny),  
*  neznalost postupů při zvedání břemen,  
*  porušení pracovního postupu,  
*  neznalost vlastností břemene,  
*  mimořádná událost, spěch,  
*  přenášení těžkých břemen a předmětů,  
*  nepoužití vhodných technických prostředků,  
*  nedostatečné prostorové podmínky 

*  uspořádání pracoviště tak, aby manipulace s břemeny 
neohrožovala zdraví zaměstnanců,  
*  vhodná organizační opatření,  
*  použití vhodných mechanizačních a technických prostředků,  
*  proškolení zaměstnanců o správné manipulaci, hmotnosti a 
vlastnostech břemen,  
*  seznámení zaměstnanců s nebezpečím při nesprávné ruční 
manipulaci a zamezením poškození páteře,  
*  správné způsoby ruční manipulace, pokud možno v poloze bez 
ohnutých zad, břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět 
trhavými pohyby,  
*  dodržovat váhové limity dle právních předpisů,  
*  při soustavné manipulaci zařazení bezpečnostních přestávek,  
*  OOPP - pevná obuv  

 
Zvedání břemen :  
Základní postoj při zvedání břemen -  
a) stoj rozkročný  
b) co nejblíže předmětu  
c) nakročit levou nebo pravou dolní končetinu  
d) dolní končetiny lehce pokrčené v kolenou  
e) rovná záda  
f) zpevněné břišní svaly a pánevní dno  
Přenášení břemen -  
a) břemeno k sobě  
b) neseme celým tělem  
c) krátkým krokem vpřed  

  

Lékárny / rizika 
vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zátěž 
zaměstnanců v 
lékárnách 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - nepřiměřené zatížení zraku,  
*  jemná práce s malými množstvími látek, vážení na analytických a digitálních váhách,  
*  jednostranné zatížení zraku při práci se zářivkovým osvětlením  

*  střídání zaměstnanců,  
*  bezpečnostní přestávky 

  

Lékárny / rizika 
vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zdravotní 
rizika na 
zařízeních se 
zobrazovacími 
jednotkami 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - zraková únava,  
*  jednostranné zatížení zraku při práci na počítači, při zpracovávaní dat a informací 

*  pracoviště musí být provedeno a uspořádáno tak, aby okna a jiné 
otvory, stěny apod. nezpůsobovaly přímé oslnění a odrazy na 
obrazovkách,  
*  okna musí být vybavena regulovatelnými žaluziemi k tlumení 
vnějšího světla,  
*  při soustavné práci musí být zajištěno střídání činností,  
*  při soustavné práci zařazení bezpečnostních přestávek,  
*  bezpečnostní přestávky 5 až 10 minut po každých dvou 
hodinách práce,  
*  obrazovka nesmí vykazovat závady (kmitání, střídání jasů),  
*  obrazovka svou konstrukcí musí umožňovat posunutí a natáčení, 

 
*  nesmí vznikat reflexy svítidel, oken, nábytku,  
*  vzdálenost obrazovky od očí nesmí být menší než 400 mm,  
*  písmena, číslice a symboly na tlačítkách klávesnice musí být 
dobře čitelné a kontrastní proti pozadí  

  

Lékárny / rizika zaměstnanec v riziko - únava rukou,  *  klávesnice musí být oddělena od obrazovky, aby umožňovala   
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vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zdravotní 
rizika na 
zařízeních se 
zobrazovacími 
jednotkami 

lékárně *  jednostranné zatížení rukou při práci na počítači, při zpracovávaní dat a informací,  
nepřiměřenost k anatomii rukou (bolest, křeče rukou, soustavné ruční vkládání dat a 
informací 

zvolení nejvhodnější pracovních pohybů a polohy,  
*  volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou 
klávesnice musí umožňovat opření rukou (zápěstí),  
*  pracoviště musí být řešeno tak, aby umožňovalo změny a 
střídání polohy a pohybů,  
*  zajistit střídání činností,  
*  při soustavné práci zařazení bezpečnostních přestávek,  
*  bezpečnostní přestávky 5 - 10 minut po každých dvou hodinách 
práce 

Lékárny / rizika 
vznikající 
zanedbáním 
ergonomických 
zásad / zdravotní 
rizika na 
zařízeních se 
zobrazovacími 
jednotkami 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - únava nohou,  
*  jednostranné zatížení nohou při práci na počítači, při zpracovávaní dat a informací,  
nepřiměřenost k anatomii nohou (bolest, únava, otoky)  
 

*  výška pracovní desky a prostor pro dolní končetiny musí 
umožňovat pohodlnou polohu,  
*  konstrukce sedadla musí být stabilní s výškově nastavitelným 
sedákem,  
*  zádová opěrka nastavitelná jak výškově, tak úhlem sklonu,  
*  kdo požaduje, musí dostat opěrku pro dolní končetiny  

  

Lékárny / rizika 
elektrická 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - elektrická zařízení  
*  elektrické přístroje, elektrické spotřebiče, elektrická zařízení, používání lednic, mixérů, 
šlehačů, vařičů, ÚV lampy, vývěvy, digestoří apod. v lékárnách,  
*  neodborná manipulace,  
*  zasahování do zařízení za chodu,  
*  poškozená zařízení a přístroje,  
*  umístění elektrické zdravotnické techniky na pracovišti bez předchozí konzultace s 
odborným zaměstnancem,  
*  umístění elektrického zařízení na pracovišti v rozporu s návodem od výrobce,  
*  obsluha, manipulace, zásah do elektrického zařízení neproškolenou osobou 

*  návody v českém jazyce k obsluze pro všechna elektrická 
zařízení k dispozici na pracovišti,  
*  výstražné nápisy a označení na přístroji musí být provedeny v 
jazyce, který je pro obsluhu srozumitelný,  
*  seznámení obsluhy s návodem,  
*  pravidelná údržba, kontroly a revize elektrických zařízení 
odborně způsobilými osobami,  
*  okamžité odstraňování závad,  
*  zákaz odstraňování krytů a zábran zařízení pod napětím,  
*  zákaz přístupu k el. částem pod napětím,  
*  před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem 
spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky,  
*  přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho 
řádném stavu,  
*  dodržovat zákazy na výstrahách,  
*  nepokládat na elektrická zařízení předměty a materiály, láhve s 
infúzním roztokem nebo jinými kapalinami,  
*  nevytahovat síťovou vidlici z pevné síťové zásuvky tahem za 
odpojený síťový přívod,  
*  ihned nechat vyměnit poškozené pevné síťové zásuvky, síťové 
vidlice a odpojitelné síťové přívody,  
*  nechat zkontrolovat el. přístroj, pokud byl vystaven nežádoucím 
mechanickým vlivům (např. pádu nebo promáčknutí),  
*  nechat přístroj zkontrolovat, pokud do něj nedopatřením vnikla 
kapalina,  
*  při jakékoliv pochybnosti je vhodné žádat o technickou pomoc,  
*  při ukládání přístrojů na sebe dbát na zajištění stability a 
dodržování dostatečného chlazení,  
*  zákaz obsluhy el. zařízení neproškoleným zaměstnancem,  
*  obsluhovat elektrická zařízení smí pouze proškolení 
zaměstnanci,  
*  tzv. "osoby bez elektrotechnické kvalifikace" smí obsluhovat 
jednoduchá elektrická zařízení, a dále smí:  
*  pracovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržení 
bezpečných vzdáleností,  
*  vypínat a zapínat el. zařízení,  
*  za vypnutého stavu přemisťovat a prodlužovat pohyblivé 
přívody spojovacími šňůrami,  
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*  vyměňovat přetavené vložky závitových a přístrojových pojistek 
jen za nové stejné hodnoty,  
*  udržovat přístroje dle návodu výrobce,  
*  vykonávat udržovací práce (čištění, údržba, mazání) jen ve 
vypnutém stavu 

Lékárny / rizika 
výbuchu a hoření 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - hořlavé kapaliny  
(benzín, alkohol, persteril, lihobenzín, benzen, aceton, líh, éter, sterilium, aceton, petrolej, 
jodisol, Gally - Valeriho roztok apod.) používané na zdravotnických pracovištích, v 
laboratořích a uložené ve skladech hořlavých kapalin  
*  výbuch, hoření,  
*  neopatrná manipulace v blízkosti zdroje zapálení,  
*  rozlití,  
*  nedodržení bezpečnostních a požárních předpisů při skladování,  
*  neopatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm 

používání na zdravotnických pracovištích :  
*  láhve s kapalinami ukládat bezpečně a odděleně od oxidačních 
činidel,  
*  na pracovištích ukládat do vyčleněných kovových skříní nebo 
regálů,  
*  označit bezpečnostní tabulkou místo uložení,  
*  nepřelévat do neoznačených obalů,  
*  zajistit těsnost obalů, nenechávat a nepřemisťovat obaly 
otevřené,  
*  všechny obaly musí být označeny třídou hořlavosti, mít k 
dispozici bezpečnostní listy látek,  
*  nejíst, nepít, nekouřit na pracovišti,  
*  při rozlití odstranit zdroje zapálení a ihned odstranit,  
*  OOPP - rukavice,  

 
používání v laboratořích navíc :  
*  vybavení laboratoří prostředky pro poskytnutí první pomoci,  
*  hasebními prostředky,  
*  přívodem vody, podle charakteru práce s ovládaným výtokem 
vody s hadicí,  
*  tam kde není nouzové osvětlení, vhodnou přenosnou svítilnou,  
*  sanačními a neutralizačními prostředky,  
*  označení bezpečnostními tabulkami,  

 
skladování a manipulace ve skladech :  
*  dodržovat množství skladovaných kapalin,  
*  ve skladu neukládat nesouvisející materiál,  
*  ukládat do kovových regálů,  
*  zajistit větrání skladu,  
*  při rozplňování ve skladech zajistit předepsanou výměnu 
vzduchu,  
*  odděleně skladovat nízkovroucí kapaliny (např. éter),  
*  vstup označit bezpečnostní tabulkou,  
*  ukládat kapaliny více než 50 cm od osvětlení,  
*  mít k dispozici bezpečnostní listy látek a požární řád,  
*  jmenování a odborná způsobilost požární hlídky,  
*  při rozlití odstranit zdroje zapálení a ihned odstranit pomocí 
asanačních prostředků, odnést ze skladu,  
*  OOPP - rukavice, bavlněné ochranné pracovní oděvy  

  

Lékárny / rizika 
výbuchu a hoření 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - zemní plyn,  
*  neoprávněná manipulace,  
*  únik plynu z rozvodů a porucha,  
*  opomenutí vypnutí kahanu nebo vařiče,  
*  neuzavření hlavního uzávěru na pracovišti při odchodu z práce  

*  kontroly proškolenými zaměstnanci,  
*  revize odborně způsobilými osobami,  
*  okamžité ohlášení a odstraňování závad,  
*  zákaz manipulace nepovolaných osob,  
*  označení rozvodů plynu a uzávěrů plynu,  
*  znalost umístění hlavního uzávěru všemi zaměstnanci,  
*  při odchodu z pracoviště uzavření uzávěru plynu,  
*  plynové kahany se používají jen nezbytně dlouhou dobu,  
*  po skončení práce se kahan ihned vypne,  
*  možnost použití moderních samozhášecích kahanů,  
*  je zakázáno používat vadné a poškozené kahany  
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Lékárny / rizika 
výbuchu a hoření 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - horkovzdušný sterilizátor,  
*  popálení, opaření, výbuch, úraz elektrickým proudem,  
*  vada, porucha,  
*  nedodržení pracovních postupů 

*  instalovat přístroj tak, aby vzdálenost zadní stěny sterilizátoru 
od stěny místnosti byla minimálně 60 cm, stěna místnosti musí 
být z nehořlavého materiálu,  
*  přístroj jistit proti přetížení (jističem, proudovým chráničem 
apod.),  
*  při uvádění do provozu provést propojení (svorkou v dolní části 
přístroje),  
*  zákaz sterilizování hořlavých, výbušných a agresivních látek a 
vodních roztoků,  
*  proškolení obsluh a vyvěšení provozního řádu 

  

Lékárny / rizika 
výbuchu a hoření 

zaměstnanec v 
lékárně 

riziko - sterilizátory, autoklávy parní  
*  popálení, opaření, výbuch, úraz elektrickým proudem,  
*  vada, porucha,  
*  nedodržení pracovních postupů 

*  při uvedení do provozuje nutno začít vést revizní knihu,  
*  dodržování vyvěšených provozních řádů,  
*  okamžité vyřazení z provozu při poruše nebo poškození 
přístroje např. při úniku páry kolem dveří, změně zvuku při chodu 
apod. - vypnout a odpojit od zdroje elektrické energie,  
*  zákaz ponechání přístroje bez dozoru při jeho provozu,  
*  zvýšená opatrnost při sterilizaci skleněných láhví s gumovou 
zátkou,  
*  opatrnost při otevírání zařízení - nestavět se přímo před dveře, 
mít místo na případné uskočení,  
*  včas odstranit z prostoru dvířek ruku při automatickém zavírání, 

 
*  rozbité střepy ihned odklidit, aby nedošlo k poškození těsnění,  
*  přetlak páry na přívodu z centrálního zdroje do přístroje musí 
odpovídat údaji nejvyššího pracovního přetlaku uvedeného na 
štítku tlakové nádoby, nejsou-li tyto podmínky splněny, nesmí být 
TN uvedena do provozu,  
*  instalace redukčního a pojistného ventilu na přívod páry,  
*  nejméně jednou za měsíc musí být provedena zkouška 
pojistného ventilu odlehčením kuželky, o přezkoušení ventilu 
musí být proveden zápis v provozní knize sterilizátoru,  
*  v případě zjištění netěsnosti TN uzavřít přívod páry a přerušit 
provoz tlakové nádoby do doby odstranění závady na přístroji, u 
nádob vytápěných elektřinou, vypnout hlavní vypínač přístroje,  
*  před spuštěním přístroje je nutno zkontrolovat stav tlakoměrů, 
za atmosférického tlaku musí ukazovat nulovou hodnotu, 
(odchylka manometru je dána hodnotou přesnosti použitého 
manometru), v případě větší odchylky musí být vadné manometry 
vyměněny,  
*  před zahájením provozu zkontrolovat propustnost výstupního 
ventilu, pokud je výpustné potrubí a výstupní ventil ucpán, nesmí 
být zahájen provoz, nutno vyčistit,  
*  obsluhovat tlakové nádoby smějí jen osoby : starší 18ti let 
fyzicky a duševně způsobilé pro tuto práci se znalostí předpisů a 
ustanovení, jakož i způsobu provozu tlakových nádob řádně 
obeznámené a prakticky zacvičené, tyto osoby musí být prověřeny 
pracovníkem odpovědným za provoz tlakových nádob, případně 
revizním technikem. O zacvičení a prověření znalostí musí být 
učiněn zápis podepsaný jak zkoušejícím, tak obsluhou, 
provozovatel zajistí toto přezkoušení 1 x za tři roky,  
*  při provozu tlakových nádob musí být obsluha v takové 
blízkosti přístroje, aby mohla sledovat údaje měřících přístrojů i 
celkový provoz přístroje v případě nutnosti musí být schopna 
provést zásah do funkce přístroje,  
*  v místnosti tlakové nádoby se nesmějí zdržovat jiné osoby než 
nezbytně nutné k zajištění provozu,  
*  před otevřením TN je nutno se přesvědčit bez ohledu na údaje 
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tlakoměru, zda je pracovní prostor bez přetlaku otevřením 
odvzdušňovacího ventilu. Profukuje-li pára, nesmí být uzávěrem 
dveří (víka) manipulováno,  
*  při sterilizaci roztoků v uzavřených láhvích musí být přetlak 
snižován velmi pomalu samovolným chladnutím při uzavření 
všech ventilů, po dosažení nulové hodnoty manometru musí být 
otevřen odvzdušńovací ventil, aby se zabránilo vzniku podtlaku v 
tlakové nádobě, dveře mohou být otevřeny teprve po vychladnutí 
roztoku, na teplotu 60 stupňů C, doba chladnutí je závislá na 
druhu, množství a teplotě sterilizované náplně,  
*  při otevírání tlakové nádoby musí stát obsluha vždy tak, aby se 
chránila před účinky sterilizačního média, případně před explozí 
lahví, avšak za sebou má mít dostatek místa, aby se mohla vzdálit 
včas a bezpečně, kromě personálu při otevírání nesmějí být v 
místnosti žádné další osoby,  
*  nejméně 1 x v průběhu roku musí být tlaková nádoba odborně 
prohlédnuta včetně všech armatur, pojistných ventilů a měřících 
přístrojů, vznikne-li pochybnost o stavu přístroje, musí být tento 
stav sdělen reviznímu technikovi, který rozhodne o dalším 
postupu, odborná prohlídka musí být provedena vždy, zjistí-li se 
ve stavu tlakové nádoby nějaké závady, výsledky prohlídek a 
revizí se zapisují do revizní zprávy tlakové nádoby, jež tvoří 
přílohu revizní knihy TN - pasportu,  
*  opravovat tlakové nádoby smí jen odborné firmy s předepsaným 
oprávněním dle ČSN 69 0012,  
*  všeobecné pokyny pro provoz tlakových nádob jsou obsaženy v 
ČSN 69 0012 - Provoz tlakových nádob stabilních, každý 
provozovatel tlakových nádob je povinen se s touto normou 
seznámit,  
*  provozní prohlídky, vnitřní revize a tlakové zkoušky provádět 
pouze odborně způsobilou osobou,  
*  OOPP - rukavice, ochranný obličejový štít, gumová zástěra a 
silné kožené nebo gumové rukavice, ochranný oděv,  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Administrativní 
práce - 
kancelářské práce 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(administrativa) 

riziko - poranění rukou při práci s kancelářskými pomůckami  
*  zranění ruky a prstů,  
*  propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačka, nože, žiletka),  
*  přiskřípnutí prstů děrovačem  

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

  

Technické 
zázemí / Provozní 
budovy / 
Provozní budovy 
a jejich části 

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob 

riziko - zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, zařízení, 
stroje apod.  

1 *  správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných 
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, 
obslužných prostorů apod. (dle ČSN 73 5105, ČSN 26 9010 atd.)  

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů, doprava 
apod.) 

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

1 *  vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě 
po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka,  
*  soustředěnost při práci, puštění vrtačky z rukou při jejím 
protáčení - zaseknutí,  
*  před uvedením kladiva do provozu zkontrolovat funkci kluzné 
spojky (je-li instalována),  
*  používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky 
při zablokování vrtáku),  
*  používat vrtačku jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a 
nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou 
silou,  
*  opravu el. vrtačky provádět jen po odpojení od sítě 
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Technické 
zázemí / Malá 
mechanizace, 
nářadí / 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí / 
Elektrické 
vrtačky 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 
(údržbář, zedník, 
nádvorní četa, 
obsluhy 
technických 
provozů apod.) 

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

*  vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, 
(nebezpečné je držet vrtačku v chodu v rukavicích),  
*  provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li 
vrtačka v klidu,  
*  dodržování zákazu přenášení vrtačky zapojeného do sítě s 
prstem na spínači,  
*  dodržování zákazu zastavovat rotující vrták rukou 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,  
*  úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti, zpravidla dotyk 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. 

*  vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce 
v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod 
napětím;  
*  zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
*  udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad);  
*  nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu 
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v 
blízkosti el. vedení a zařízení 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,  
*  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. 

*  dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy 
k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření; 
respektovat bezpečnostní sdělení;  
*  vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce 
v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod 
napětím,  
*  odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, 
ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a 
kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář min. § 6 
vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací);  
*  spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s 
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při 
vytržení byl přerušen jako poslední;  
*  zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
*  udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad);  
*  dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových 
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
*  šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s 
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné 
zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
*  před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem 
spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí 
pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a 
uzpůsobeny);  
*  vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na 
obou stranách;  
*  přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho 
řádném stavu ( řádná kontrola );  
*  nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu 
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v 
blízkosti el. vedení a zařízení 

  

Technické zaměstnanec ve riziko - elektrická zařízení,  *  nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu   
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zázemí / 
Elektrická 
zařízení / 
Elektrická 
zařízení - úraz el. 
proudem 

zdravotnictví *  dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, kovových konstrukcí) s el. vodiči při 
manipulaci, při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů (lešení), jednoduchých 
žebříků, výsuvných žebříků v blízkosti venkovního el. vedení 

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 

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,  
*  nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi elektrických zařízení 

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

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,  
*  záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení - 
šňůry a 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 

*  odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, 
ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a 
kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 
vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací);  
*  respektovat barevné označení vodičů;  
*  zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
*  udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému 
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné 
kontroly prozatímního el. zařízení;  
*  udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad;  
*  vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na 
obou stranách 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,  
*  vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací pracovníky 

*  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 na stavbě;  
*  udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému 
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. 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,  
*  porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiného 
mechanického poškození izolace na holý vodič) následkem vystavení nebezpečí 
mechanického poškození (chybné uložení nebo nesprávné používání) 

*  šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;  
*  dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích 
a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným 
zařízením;  
*  udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému 
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné 
kontroly prozatímního el. zařízení;  
*  udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
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výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad);  
*  dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových 
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
*  šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s 
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod. 

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,  
*  poškození, porušení izolace vodičů, kabelů šňůrových vedení (při bouracích pracích, 
zatloukání předmětů do zdí, tyčí do země) 

*  zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti osob dle 
charakteru pracovní činnosti;  
*  udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize (viz ČSN 33 1500),  
pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a 
odstraňování závad);  
*  ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým 
částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na 
neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového 
napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před nežádoucím 
vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti, plynů, prachů, par do 
el. zařízení, zejména v místech hořlavých prachů 

  

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

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - elektrická zařízení,nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí 
nepřístupný hlavní vypínač prozatímního el. zařízení staveniště, nevhodné umístění 
hlavního vypínače 

*  vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a 
bezpečné obsluhy a ovládání;  
*  informování všech zaměstnanců o umístění hlavního el. 
rozvaděče a vypínače;  
*  udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru 
před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým 
poškozením) 

  

Technické 
zázemí / 
Elektrická 
zařízení / 
Atmosférická 
elektřina (blesk) 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - atmosférická elektřina,  
*  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 

*  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) 

  

Technické 
zázemí / 
Elektrická 
zařízení / Statická 
elektřina 

statická elektřina riziko - statická elektřina,  
*  účinky statické elektřiny, kontakt osoby s nabitými částmi,  
*  přímé ohrožení není většinou významné a podstatné, nahromaděné elektrostatické 
náboje však vytváří potencionální nebezpečí iniciace výbušných koncentrací nebo 
zapálení par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů;  
*  při výboji elektrostatického náboje může dojít k mimovolným svalovým reakcím, šoku, 
pocitům úzkosti a následkem toho k chybné manipulaci, k nečekané reakci, k zakopnutí, k 
pádu apod.;  
*  elektrické náboje vzniklé fyzikálněchemickými procesy na elektrizovatelných látkách 
např. třením, odvalováním, mechanických oddělováním, prouděním, vysypáváním, 
dopravou, změnou skupenství, chemickými procesy nebo náboje převzaté elektrostatickou 
indukcí, náboje získané přímým stykem s jiným nabitým tělesem;  
*  nahromaděné elektrostatické náboje vytváří potencionální nebezpečí iniciace výbušných 
koncentrací nebo zapálení par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů;elektrické 
náboje vzniklé fyzikálněchemickými procesy na elektrizovatelných látkách např. třením, 
odvalováním, mechanických oddělováním, prouděním, vysypáváním, dopravou, změnou 
skupenství, chemickými procesy nebo náboje převzaté elektrostatickou indukcí, náboje 
získané přímým stykem s jiným nabitým tělesem 

Ochranná opatření spočívají především ve snížení nebo odvádění 
vzniklých elektrických nábojů, zejména:  
*  snížení elektrizovatelnosti použitých látek;  
*  zvýšení relativní vlhkosti vzduchu;  
*  použití neutralizátorů;  
*  uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou 
nahromadit elektrostatické náboje;  
*  elektrostatický svod podlah (ČSN 33 2030);  
*  spojení osoby s uzemněním vodičem nebo pomocí vodivé obuvi 
a podlahy;  
*  používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z 
omezeně elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení 
prádla a oděvů ze syntetických materiálů) 

  

Technické 
zázemí / 

zaměstnanec ve 
zdravotnictví 

riziko - ruční manipulace,  
*  nebezpečí spojená s prováděním manipulačních prací v prostorově stísněných 

*  zajištění dostatečného manipulačního prostoru;  
*  udržování pořádku, odklízení odpadu  
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Zahradnictví / 
ruční manipulace 

(zahradník, 
nádvorní četa 
apod.) 

prostorách;  
*  přiražení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci přiražení končetiny k okolním 
předmětům, konstrukcím apod. 
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