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Vysvětlivky k Identifikaci rizik
Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P)
Hodnota tohoto ukazatele se stanoví dle pravděpodobnosti vzniku rizika a může být v průběhu
času upravena na základě nových poznatků či zkušeností z konkrétního pracoviště. Není-li možné
stavět na historické zkušenosti konkrétního pracoviště, použije se standardní hodnota, kterou má
zpracovatel k dispozici na základě dlouhodobé zkušenosti s obdobnými provozy.
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Nahodilá
Nepravděpodobná
Pravděpodobná
Velmi pravděpodobná
Trvalá

Možné následky – závažnost (N)
Ukazatel možných následků se stanoví na základě dosavadní zkušenosti s obdobným provozem.
Jeho hodnota může být v průběhu času upravena na základě nových poznatků z konkrétního
pracoviště.
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Poranění bez pracovní neschopnosti
Absenční úraz (s pracovní neschopností)
Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
Těžký úraz a úraz s trvalými následky
Smrtelný úraz

Celková míra rizika (R)
Celková míra rizika se zjistí vynásobením obou předchozích ukazatelů. Rizika s celkovou mírou 11
a více jsou hodna zvláštního zřetele s ohledem na jejich úplnou eliminaci nebo snížení následků
jejich působení.
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Bezvýznamné riziko
Akceptovatelné riziko
Mírné riziko
Nežádoucí riziko
Nepřijatelné riziko

R=PxN

Celková míra rizika = Pravděpodobnost vzniku krát Možné následky

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení závažnosti

Bezpečnostní opatření

Pravděpo- Možné
Celková
dobnost následky míra

Doprava / Silniční vozidla a pojízdné stroje
* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo
pevnou překážkou - dopravní nehody:
- srážka vozidel (čelní, z boku, ze zadu),
- náraz vozidla na překážku
- převrácení vozidla,
- sjetí vozidla mimo vozovku,
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osoby
vozidlem,
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části
stavby či jiné pevné konstrukci;
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* oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), školení
řidičů;
* dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek,
pozornost, přiměřená rychlost atd.;
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se
před vstupem do komunikace;
* zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucí ujetí;
* dodržování pracovního režimu;
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* bezpečný stavu povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména
vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez
překážek a zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením
apod.;
* vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace;
* včasné odstraňování komunikačních překážek;
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP );
* zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v
suterénních prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního
osvětlení, v kanálech apod.);

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o
3
různé překážky a vystupující prvky v prostorách stavby
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* odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních
prostorách, na chodbách apod.);

* uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených 4
a namrzlých komunikacích a na venkovních
staveništních prostorách
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* vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních
komunikací a přístupových cest, chodníků ;
* jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého
počasí;
* v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp;

* propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky
obuvi jinými ostrohrannými částmi
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* včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části
bednění, vybouraný materiál s hřebíky apod.);
* vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou;

* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při
chůzi po svazích apod.)
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* opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků
zábradlím příp. nápadnou překážkou;
* vhodná pracovní obuv s protiskluznou úpravou;
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště; zřídit
pomocné stupně pro nutnou chůze po svahu;
* volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max.
přípustného sklonu svahu, násypu;

* pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam;
* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými
poklopy a přikrytím otvorů;
* propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi
umístěnými na pochůzných plochách staveniště;
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* zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o velikosti více než
25 cm) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou
nebo pevným zábradlím;
* poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí;

* pády pracovníků při vstupu do objektu, při
vystupování, méně při vystupování, ze schodů a
žebříků;
* uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách;
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* zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm,
opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem;
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již
v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť,
omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu;
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů;
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech,
rampě;
* vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami,zarážkami apod. prvky a to
při sklonu rampy 1:3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1:4 - 50 cm
a při sklonu 1:5 - 55 cm od sebe;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při
výstupu po žebříku;

* uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového 2
stupně
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* udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého
našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínek za mokra,
námrazy, vlivem znečistěné obuvi;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schod. stupně,
kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné, nepoškozené obuvi, očistění obuvi před
výstupem na žebřík;

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená
místa práce
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* k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště,
rampy a pod.)

* prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na 2
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* poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);

Stavební práce / Staveniště
* pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v
prostorách staveniště, podvrtnutí nohy při chůzi osob
po staveništních komunikacích a podlahách, pracov.
schůdcích , prozatímních schodištích, rampách,
vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení,
plošinách a jiných pomocných pracovních podlahách

venkovních nechráněných prostranstvích

* podávání teplých nápojů;
* přestávky práci v teplé místnosti;

* přehřátí, úpal v letním období;
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* poskytování chladných nápojů;
* přestávky v práci;
* používání ochranné přikrývky hlavy;

* oslnění; zánět spojivek;
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* použití slunečních brýlí, zástěn apod.;

* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s
2
ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu
přepravovaného jeřábem a jiným strojem);
* pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých
předmětů z výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy
stavby, pomocné stavební konstrukce
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* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak,
aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo
shození větrem;
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při
podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce,
vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;
* na stavbách používat ochranné přilby;

1

3

3

* 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;
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")

* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou
1
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;
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* vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení
(bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiných svodičů
atmosférického napětí (na administrativních a provozních budovách a
kovových konstrukcích);
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném
stavu (revize, odstraňování závad);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - Atmosférická elektřina")

Výrobní a provozní budovy / Elektrická zařízení
* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem;
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností,
zkrat způsobený vodivým předmětem;

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

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability;
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* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancel. nábytku;
* nesedat na okraje stolů a židlí;
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s
kancelářskými pomůckami (sešívačkou, nožem)
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* správné zacházení s kancelářskými pomůckami;
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém držáku,

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

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

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku
(další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o

2

2

4

* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače;
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;

minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích
na práci se zobrazovacími jednotkami)

* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 60 cm dle
její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke zrakové ose;
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na obrazovce);
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené pracovní polohy
a zatížení zraku a při nepřerušované práci s vysokou opakovatelností
pohybů prstů a ruky);
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem;
Předpisy:
- ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské
práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání
pracovního místa a na pracovní plochu (10.99)
- ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské
práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní
prostředí (10.00
- ČSN EN ISO 9241-9 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské
práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení s výjimkou klávesnic (12.00)
- ČSN EN ISO 13 4706-1 (83 3583) Ergonomické požadavky na kancelářské
práce se zobrazovacími displeji založenými na plochých panelech - Část 1:
Úvod (12.00)
(další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních
a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami a
připravované nař. vl.)

* dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu
nebo klávesnice (útlak nervů)
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* vhodná velikost, popř. úprava pracovního stolu, umožnění vhodných
poloh rukou, přestávky v práci
viz např. ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na
kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na
uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99)

1

2

2

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

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, 1
světlíku

2

2

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

Výrobní a provozní budovy / Dveře, okna, světlíky
* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně

Výrobní a provozní budovy / Výrobní a provozní budovy a jejich části
* zakopnutí, pád osoby na rovině
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o
různé překážky a vystupující části z podlahy

3

2

6

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

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v
případě nebezpečí
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* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé
udržování volných únikových cest a nouzových východů;
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem
ven);
* označení určených únikových cest a nouzových východů;
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou 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.

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

2
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* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých
ocelových žebřících;
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost
při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené
obuvi apod.;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového
stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají lepší
protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí
podešví;
* očistění obuvi před výstupem na žebřík
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť vhodnějšími povrchy

nášlapných povrchů schodišťových stupňů, zajištění dostatečné hloubky
nášlapné plochy
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky, možnost použití
záchytného prvku (madla) pro přidržení na konci žebříku při vystupování;
Výrobní a provozní budovy / Úklid budov a provozních prostor
uklouznutí na podlaze (např. za vchodovými vstupními 1
dveřmi, na vstupních vyrovnávacích schodech) vlivem
nadměrně kluzkého povrchu podlahy v důsledku vlastní
práce, vlhkosti, deště, sněhu, námrazy

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

pád osoby po vynaložení úsilí při otevírání okna

1

1

1

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

pořezání o sklo rozbité skleněné výplně při mytí oken a 1
skleněných výplní

1

1

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

* pořezání rukou při odklízení skleněných střepů;
1
* řezné a bodné rány ostřím a ostrými hroty skleněných
střepů;

2
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* ukládání odpadu, skleněných střepů apod. do zvláštních nádob;
* nevybírat odpadkové koše, kde lze předpokládat střepy a jiné ostré
předměty holou rukou, používat vhodné rukavice odolné proti pořezání;
* zvýšená opatrnost, soustředěnost, dobré osvětlení při uklízení střepů;
* chránit se před pořezáním rozbitým sklem, střepy;
* rozbité skleněné střepy opatrně izolovat a pro úklid používat kleště nebo
speciální bezpečnostní rukavice na úklid větších kusů, pak na malé kousky
skla použít lopatku a smeták;

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

1

1
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* dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi provozními
zařízeními a mezi těmito zařízeními a konstrukcemi;
* udržování průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich
nezastavování materiálem, provozním zařízením;
* udržování pořádku;
* zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk,
* zvýšená opatrnost při úklidu ve stísněných prostorách;

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

1
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* při napuštění teplé vody do věder a jiných nádob nejdříve pustit
studenou vodu a pak přiměšovat horkou vodu na potřebnou teplotu;
* nádoby s horkou vodou nenaplňovat až po okraj;
* při manipulaci s nádobami obsahující horkou vodu používat ochranné
chňapky;
* omezení přenášení nádob s horkou vodou a roztoky;
* úchopové části nádob pevné a udržovat je v čistotě (bez mastnot);
* nádoby s horkou vodou nepokládat na okraje stolů apod.;

poleptání pokožky žíravými čistícími a desinfekčními
prostředky

1

1

1

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

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

1

1

1

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

zasažení el. proudem

1

1

1

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

přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé přívody a šňůrová vedení,
elektrické a elektronické měřicí přístroje, ostatní elektrické spotřebiče
podobného charakteru) dle ČSN 33 1610;
požár, popálení

1

1

1

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

* pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku 3
při použití žebříku pro práci;

3
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* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití
jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného
uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do
15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento
přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být
zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou
dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný
žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od
jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost
chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho
horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými
pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem
na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být
prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování
dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými
pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků
nebo jiných opatření s odpovídající účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly
zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat;

Žebříky / Žebříky přenosné

Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně
více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů,
kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo
osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8
m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s
dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také
práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke
snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;

* pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování; 3
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného
vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný
podklad a opěru; při přetížení a nerovnoměrném
zatížení žebříku;
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* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití
jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného
uchopení a spolehlivou oporu;

* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do
15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento
přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být
zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou
dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný
žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od
jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost
chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho
horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými
pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem
na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být
prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování
dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými
pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků
nebo jiných opatření s odpovídající účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly
zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat;

Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně
více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů,
kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo
osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8
m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s
dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také
práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke
snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
* větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s 4
malou hmotností (většími nároky na bezpečné
používání nežli žebříky dřevěné);

3

12

* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití
jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného
uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do
15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento
přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být
zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou
dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný
žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových

žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být
používán pouze pro výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od
jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost
chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho
horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými
pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem
na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být
prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování
dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík připevnit ke
stabilní konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými
pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků
nebo jiných opatření s odpovídající účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly
zajištěny proti vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat;

Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně
více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů,
kdy je k takovému použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo
osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
* pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8
m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s
dlouhými tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také
práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke
snížení stability žebříku;
* nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 12 m;
* převrácení žebříku jinou osobou, najetí na žebřík
projíždějícím vozidlem apod.;

2

3

6

* zajištění případně ohrazení prostoru kolem paty žebříku;
* bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky apod);

* prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s
následným pádem pracovníka;

3

3
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* udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
* nepoužívat poškozené žebříky;
* nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po žebříku více
osob současně;
* nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg,
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku
(provádí pracovník užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování
dřevěných žebříků;

Zdvihací zařízení / Výtahy osobní a nákladní / Výtahy - ohrožení uživatele
* prostup požáru do šachty

1

4

4

* výměna dřevěných šachetních dveří a dřevěné klece výtahu;
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu;

* zranění přepravované osoby o povrch volné šachetní 2
stěny v případě klece výtahu bez klecových dveří nebo
světelné zábrany (odření, poškrábání)

1

2

* klec výtahu opatřovat klecovými dveřmi a světelnou zábranou;
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu dle požadavků ČSN 27
4002, ČSN 27 4011;
* dbát na to, aby přepravované náklady nepřesahovaly obrysy klece a
nedeformovaly její stěny a šachetní stěny;

* manipulace s výtahem (přivolání výtahu) bez vědomí 1
osoby v kleci (např. dítěte, které vstoupí/nestačí
vystoupit/nestačí otevřít šachetní dveře)

2

2

* 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;

* ohrožení dopravovaných osob při přiblížení se k volné 1
šachetní stěně;
* nerozepnutí spínače klecových dveří (stejné riziko
jako u klece bez dveří)

4

4

* vyloučení provozu výtahu s klecí bez klecových dveří a bez světelné
zábrany;
* nucené vypínání spínačů klecových dveří;
* zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s provozem výtahu;

* 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)

1

4

4

* 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;

* vytvoření schodu mezi úrovní nástupiště a podlahou
klece s možností zakopnutí, ztížení nástupu a výstupu
osob

1

2

2

* zajištění a seřízení přesného zastavení s ohledem na prodloužení a
prokluz nosných lan;
* provádění údržby, seřízení, odborných prohlídek a zkoušek;

* nedostatečná ochrana vstupujících osob, zejména dětí 1
před působením zařízení proti sevření v případě jištění
šachetních dveří pouze jednou světelnou fotobuňkou

2

2

* spolehlivé jištění šachetních dveří;
* jištění šachetních dveří více než jednou světelnou fotobuňkou;

* ohrožení osob šachetními dveřmi;
1
* špatná funkce zavírání a otevírání dveří, možná jízda
při otevřených dveřích, možnost otevření šachetních
dveří bez přítomnosti klece;

3

3

* včasná oprava, výměna opotřebovaných vaček dveří u nákladních
výtahů;
* mechanické, elektrické seřízení;
* zajištění včasného odstranění zjištěných a oznámených závad;

* propad, vsunutí končetin osoby do prostoru šachty

1

3

3

* dodržen 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);

* požár, evakuace osob

1

3

3

* při absenci požárního čidla realizovat vazbu na chod výtahu s evakuací
dopravovaných osob při požáru, při požáru objektu (rozumí se samostatný
přívod);

* propadnutí dopravované osoby do šachty při
zastavení klece v horní části otevíracího pásma a
otevření šachetních dveří při vyprošťování z klece

1

4

4

* odpovídající ochranná prahová deska;
* zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s provozem výtahu;

* porucha a zastavení výtahové klece mimo otevírací
1
pásmo (úzkostné stavy, při dlouhodobém vynuceném
pobytu osob v kleci výtahu, panika, klaustrofobie,
nemožnost podání nutných léků, nemožnost vlastního
osvobození a dlouhé čekání na zprostředkovanou vnější
pomoc)

3

3

* obousměrné dorozumívací zařízení (spojení) mezi klecí s stálou
vyprošťovací službou, např. signalizace poruchy výtahu na místo 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;

* navození tísnivého stavu osob při výpadku el. proudu 1
a následném zastavení klece výtahu

3

3

* funkční nouzové osvětlení klece výtahu umožňující snadné vyhledání a
použití nouzové signalizace nebo dorozumívacího zařízení;

* 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)

2

2

4

* pravidelná péče o řádný technický 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;

* znemožnění ovládání výtahu z klece, navození
tísnivého stavu

1

3

3

* 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;

* problematické ovládání výtahu z klece vypálenými,
ulámanými a jinak poškozenými tlačítky

2

1

2

* světelná signalizace (popř. jiné sdělovače) sdělující informace týkající se
provozu výtahu;
* ovladačová kombinace s "Antivandal tlačítky";
* důsledná kontrola výtahu dozorcem;

* havárie výtahu při selhání kterékoliv mechanické
části, při selhání mechanické části brzdy

1

4

4

* 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

* nepříznivý průběh dynamických sil při vybavení klece 1
samosvornými zachycovači (zabrždění na vodítkách a
udržení klece v klidu)

3

3

* neužívání samosvorných klínových zachycovačů pro rychlost nad 0,7
m/s2;
* údržba a seřízení, funkční vyzkoušení při revizích/zkouškách;

* nezastavení chodu výtahu při vydaném pokynu k
zastavení

1

2

2

* rekonstrukce el. zařízení k vyloučení stavu kdy při jedné závadě může
nastat nebezpečný/nouzový stav;
* časové omezení chodu pohonu;

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

3

3

9

* revize, opravy, rekonstrukce el. zařízení;

* dlouhodobý prokluz lan na třecím kotouči s následkem 1
rozsáhlého poškození výtahu

2

2

* funkční zařízení, které vypne pohon výtahu, pokud dojde k zablokování
klece nebo protizávaží výtahu;
* rekonstrukce el. zařízení;

* rozpojení vodítek během provozu

1

3

3

* nepoužívání tyčových, trubkových ani drátových vodítek;
* rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího výtahu dle požadavků ČSN 27
4002;

* nežádoucí manipulace nepovolanými osobami s
důležitými částmi a komponentami výtahu (jako např.
dveřní uzávěrkou)

1

2

2

* omezit používání pletiva k ohrazení výtahové šachty umístěné v zrcadle
schodiště;
* zajistit včasné odstranění zjištěných a oznámených závad;

* ohrožení neoprávněných osob - nežádoucí dotyk nebo 1
zachycení pohyblivými částmi (pohonu výtahu apod.)

4

4

* uzamčení poklopů ve stropech klecí a dveří strojoven

* pád klece při přetržení nosných orgánů (lan)

1

4

4

* provádění provozních a odborných prohlídek,
* zachycovače mechanicky zajišťující klec

* uklouznutí osoby na podlaze v kleci

3

3

9

* vhodná protiskluzová úprava podlahy v kleci

