Katalog rizik společnosti Pila Surý s.r.o., Hošťálková 642, 756 22 Hošťálková provozní areál: Penzion HORA, Ratiboř 52, 756 21 Ratiboř u Vsetína

Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Výrobní a
Odstavné a
provozní budovy parkovací
/ Odstavné a
plochy
parkovací
plochy
Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Odstavné a parkovací plochy

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Odstavné a parkovací plochy

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Odstavné a parkovací plochy

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Odstavné a p
parkovací plochy
p
y

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Odstavné a parkovací plochy

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Odstavné a parkovací plochy

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Odstavné a parkovací plochy

* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R
1 3 2

Odstavné a
* uklouznutí, pád osoby
Výrobní a
provozní budovy parkovací
plochy
/ Odstavné a
parkovací
Odstavné a parkovací plochy

2 2 2

Výrobní a
Venkovní
* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým
provozní budovy komunikace a provozem

1 3 2

Výrobní a provozní budovy / Odstavné a parkovací plochy

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní komunikace a pracoviště

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní komunikace a pracoviště

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní komunikace a pracoviště

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka

6 * 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;
* 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
8 * odvod dešťové vody;

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

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Výrobní a
Venkovní
* pád osoby do hloubky
provozní budovy komunikace a
/ Venkovní
pracoviště
komunikace a
pracoviště

1 3 2

6 * 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

Venkovní
* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních
Výrobní a
provozní budovy komunikace a vodorovných pochůzných plochách
/ Venkovní
pracoviště

2 2 2

8 * 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 v stejné úrovni s
přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné apod. ;
2 * zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek nosných
prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících konstrukcí, ramp
apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním označením
(žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);
6 * preventivní údržba el. zařízení, revize dle ČSN 33 1500,
odstraňování závad;
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek,
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní komunikace a pracoviště

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní komunikace a pracoviště

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní komunikace a pracoviště

Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní komunikace a pracoviště

Výrobní a
Výrobní a provozní budovy / Venkovní komunikace a pracoviště

Venkovní

* náraz dopravního prostředku na překážku

1 2 1

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

1 3 2

Venkovní komunikace a pracoviště

Výrobní a
Elektrická
provozní budovy zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka

* 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;

stránka 2 z 30

Katalog rizik společnosti Pila Surý s.r.o., Hošťálková 642, 756 22 Hošťálková provozní areál: Penzion HORA, Ratiboř 52, 756 21 Ratiboř u Vsetína

Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Elektrická zařízení

Atmosferická * zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou
Výrobní a
elektřinou);
provozní budovy elektřina
(blesk)
/ Elektricná
zařízení
ří í
Atmosferická elektřina (blesk)
* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním
vůdčím jiskrovým výbojem;
Atmosferická elektřina (blesk)
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým
výbojem:
Atmosferická elektřina (blesk)
- popáleniny všech stupňů;
Atmosferická elektřina (blesk)
- ochrnutí nervového systému;
Atmosferická elektřina (blesk)
- šok, zástava dechu;
Atmosferická elektřina (blesk)
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných
látek (energií blesku)
Atmosferická elektřina (blesk)
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové
plochy nebo hmoty
Atmosferická elektřina (blesk)
* 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;

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

* 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")
1 4 3 12 * vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení
(bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiných svodičů
atmosférického napětí (na administrativních a provozních budovách
ak
kovových
ý h konstrukcích);
k t k í h)
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v
řádném stavu (revize, odstraňování závad);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - Atmosférická elektřina")

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Výrobní a provozní budovy / Elektricná zařízení

Vypracoval: Ing. Libor Skácal
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Zvýšené
podlahy,
plošiny a
komunikace

* pád osob při otevírání, čistění, údržbě světlíků,
při výměně skleněných výplní světlíků ve vyšších
místech budov (v případě obtížně přístupných
světlíků)

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Výrobní a
provozní budovy
/ Dveře, vrata,
okna, světlíky

Pracovní
* snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší
Výrobní a
pravděpodobnost chyby pracovníků při pracovní
provozní budovy prostředí činnosti, zvýšená možnost úrazu
/ Dveře, vrata, osvětlení
okna, světlíky Pracovní prostředí - osvětlení

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky

Vrata, dveře
Výrobní a
provozní budovy
Vrata, dveře

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky

Vrata, dveře
Výrobní a
provozní budovy
Vrata, dveře
Výrobní a
Vrata, dveře
provozní budovy
/ Dveře, vrata,
okna, světlíky

* samovolné zavření křídel vrat např. vlivem
působení větru;
* přiražení, naražení osoby neočekávaným
pohybem křídel;
* vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R
1 3 2

6 * umožnění bezpečného přístupu ke světlíkům z vnější i vnitřní
strany (zřízení bezpečných výstupů, ochozů, lávek apod.)

3 2 2 12 * 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;
2 2 2 8 * zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla,
zástrče apod.)
apod )
1 3 2

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky

6 * snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat, správné
provedení a udržování závěsů vrat;
* mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí;
6 * posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí,

* pád posuvných dveří

1 3 2

Vrata, dveře
Výrobní a
provozní budovy
/ Dveře, vrata,
okna, světlíky

* pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru

1 3 2

6 * vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění jejich pádu zpět
(dolů);

Okna, dveře
Výrobní a
provozní budovy
/ Dveře, vrata,
okna, světlíky
Okna, dveře

* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně

1 2 1

2 * průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v
blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně
označeny; zejména viditelné označené celoskleněných vstupních
dveřních křídel na exponovaných místech;
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností,
na exponovaných místech;

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky

Okna, dveře

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky

Okna, dveře

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Výrobní a
Okna, dveře
provozní budovy
/ Dveře, vrata,
okna, světlíky

* úder, nebezpečí srážky osob

3 1 1

Okna, dveře
Výrobní a
provozní budovy
Okna, dveře
Stravovací
Elektrická
provozy /
zařízení
Výčepní zařízení

* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání
okna, světlíku

1 2 1

Výrobní a provozní budovy / Dveře, vrata, okna, světlíky

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Provozní prostory

Stravovací
provozy /

Elektrická zařízení

Výčepní
zařízení -

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Provozní prostory

Výčepní zařízení - provozní prostory

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Provozní prostory

Výčepní zařízení - provozní prostory

Stravovací
provozy /

Výčepní
zařízení -

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Provozní prostory

Výčepní zařízení - provozní prostory

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Provozní prostory

Výčepní zařízení - provozní prostory

Stravovací
provozy /
Výčepní zařízení
/ Provozní
prostory

Výčepní
zařízení provozní
prostory

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* úraz elektrickým proudem
* styk s vodiči elektrického proudu
* přiražení naražení končetiny sudem při
manipulaci s pivními sudy

pád pracovníka po uklouznutí na podlaze
výčepního skladu

vznik mikroorganismů v nápojovém a stáčecím
potrubí

Poznámka

* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných
výplní;
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti
samovolnému zavření;
3 * kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo musí mít
průhledné okénko;

2 * snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného
místa;
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům;
3 3 3 27 * provozování elektrických zařízení výčepních zařízení v bezpečném
stavu, zejména jde o uzemnění, proudovou či napěťovou ochranu,
krytí, správné zapojení, stav vodičů apod.);
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")
3 3 3 27 * správné způsoby provádění manipulace se sudy podle místních
podmínek;
* sudy ukládat tak, aby se jimi nemuselo před narážením
manipulovat;
* zajištění bezpečné dopravy sudů svislým směrem, udržování
mechanizačního, dopravního zařízení (výtahu, el. spouštědla na
sudy, dopravníku, řetězového kladkostroje apod.) v řádném stavu;
3 3 3 27 * vhodný povrch podlahy ve výčepním skladu (zpravidla suterénní
místnosti určené pro uskladnění nádob s nápoji - sudy);
* podlaha vyspádovaná k odpadu tak, aby se na ní nezdržovala voda;
* udržování protizápachového uzávěru odpadní guly ve správném
funkčním stavu;
3 3 3 27 * mechanické čistění usazenin, proplachování potrubí;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Provozní prostory

Stravovací
provozy /

Výčepní zařízení - provozní prostory

Tlaková
nádoba

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Tlaková nádoba (TNS) - vzdušník kompresoru

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Tlaková nádoba (TNS) - vzdušník kompresoru

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Tlaková nádoba (TNS) - vzdušník kompresoru

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Tlaková nádoba (TNS) - vzdušník kompresoru

Stravovací
provozy /

3 3 3 27 * zakrytování rotujících částí (řemenových pohonů, řemenic),
součástí s vratným pohybem a setrvačníků;
* před zahájením opravy kompresoru provést opatření proti
náhodnému spuštění - odpojit přívod energie k ovládání kompresoru;

Kompresor
TNS

* naražení, odření končetin

3 3 3 27 * zajištění dostatečného prostoru pro obsluhu a opravy kolem
kompresoru a TNS

Kompresor
TNS

* kontakt s horkými součástmi

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Kompresor TNS

* uklouznutí (např. na rozlitém oleji),

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Kompresor TNS

* pády ze zvýšených míst

3 3 3 27 * nejméně jednou za rok prověřit, že všechny pokyny týkající se
provozu a údržby jsou řádně dodržovány a kompresor s veškerým
příslušenstvím a bezpečnostními zařízeními je provozuschopný;
* při trvalé změně provozního tlaku pojistný ventil znovu nastavit,
popř. vyměnit pružinu a ventil přeznačit;
* kromě běžné údržby filtrů s možností čištění za provozu provádět
veškeré údržbářské práce na kompresorovém zařízení až po jeho
zastavení, není-li v provozních předpisech uvedeno jinak;

Stravovací
provozy /
Výčepní zařízení
/ Tlaková
nádoba
Stravovací
provozy /
Výčepní zařízení

Kompresor TNS

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka

* desinfekce potrubí (pivních trubek);
1 4 3 12 * při provozu chránit TNS před poškozením, nezasahovat do
konstrukce nádoby ani podpěr a patek;
* 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,
tlakoměru;
* nezatěžování pojistného ventilu;
* zajišťování preventivní údržby,pravidelné kontroly TNS a funkce
výstroje pravidelné revize; vedení dokumentace - pasportu TNS;
výstroje,

* zachycení, vtažení, sevření a pohmoždění ruky
pohybujícími se součástmi kompresoru (řemeny,

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Kompresor
TNS

* destrukce (tlakového celku TNS) s ohrožení
osob dynamickými účinky kovových částí TNS

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

stránka 6 z 30

Katalog rizik společnosti Pila Surý s.r.o., Hošťálková 642, 756 22 Hošťálková provozní areál: Penzion HORA, Ratiboř 52, 756 21 Ratiboř u Vsetína

Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Kompresor TNS

* poškození nebo exploze některého přístroje
nebo součástí, které jsou pod tlakem,

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Kompresor TNS

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Kompresor TNS

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Tlaková nádoba

Kompresor TNS

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Stravovací
provozy /

Použití oxidu
uhličitého ve

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

* před zahájením opravy kompresoru provést opatření proti
náhodnému spuštění a odpojit přívod energie k ovládání
kompresoru;
* vznik dýmu nebo zdraví škodlivých par z
* před demontáží každé tlakové části se musí kompresor odpojit od
náhodného vznícení oleje
všech zdrojů tlaku a zcela odvzdušnit do atmosféry
* ohrožení účinky hluku a vibrací
* použití vhodného nářadí při údržbě
* dodržování návodu pro montáž, obsluhu a údržbu
* exploze lahve s CO2 při použití oxidu uhličitého 3 3 3 27 * prokazatelné poučení pracovníka/ů o obsluze výčepního zařízení a
ve výčepních zařízeních
o manipulaci s lahvemi CO2;
* správné umístění zdroj oxidu uhličitého - kovové tlaková láhev k
dopravě plynů dle ČSN 07 8304;
* správná instalace, používání a řádná údržba plnící zařízení armatur,
potrubí přípojka lahvového ventilu
potrubí,
ventilu, redukčního ventilu,
ventilu pojistného
ventilu (ventilu namontovaný na nízkotlaké straně redukčního
ventilu);
* v místnosti čepování nápojů (např. restauraci, baru) je dovoleno,
jako součást jednoho výčepního zařízení, umístit jednu provozní
láhev s náplní oxidu uhličitého o hmotnosti nejvýše 10 kg, ve sklepě
(suterénních místnostech) určeném pro uskladnění nápojů je
dovoleno umístit nejvýše dvě provozní a dvě zásobní lahve s oxidem
uhličitým.
* povrchová teplota kovových tlakových lahví nesmí překročit
hodnotu + 30 st. C;
* nepoužívat láhve, které mají nespolehlivý lahvový ventil (netěsný,
neotevíratelný), nebo vykazují jinou závadu (např. hrubě poškozené
těleso nebo patku láhve, bez řádného označení);

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

* při provozu plnicího zařízení postupovat podle návodu k obsluze;

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Návod k obsluze plnícího zařízení
1. Láhve se upevní proti převržení.
2. Z láhve se odstraní ochranné víčko, připojí se redukční ventil;
jeho převlečná matice se přiměřeně dotáhne.

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací
provozy /

Použití oxidu * udušení CO2 při použití oxidu uhličitého ve
uhličitého ve výčepních zařízeních (resp. nedostatkem kyslíku v

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Stravovací
provozy /

Stravovací provozy / Výčepní zařízení / Použití oxidu uhličitého

Použití oxidu * pád lahve;
uhličitého ve
* přiražení končetin při manipulaci s lahví (při
použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních)

Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

3. Zkontroluje se, zda je seřizovací šroub výstupního přetlaku
povolen a uzavírací ventilek uzavřen.
4. Otevře se láhvový ventil. Vstupní tlakoměr ukazuje přetlak v
láhvi.
5. Seřizovacím šroubem se nastaví požadovaný přetlak podle
výstupního tlakoměru, provede se kontrola těsnosti plnícího zařízení,
zpravidla pěnotvorným roztokem.
6. Připojí se hadicová přípojka k výčepnímu zařízení.
7. Pomalým otevíráním uzavíracího ventilku se redukční ventil
otevře a vpustí do výčepního zařízení oxid uhličitý.
8. Po skončení odběru oxidu uhličitého se uzavře redukční ventil,
láhvový ventil a odpojí hadicová přípojka.
9 Vyprázdněné kovové tlakové láhve musí mít zbytkový přetlak,
9.
přetlak
alespoň 0,05 MPa.
10. Je zakázáno láhve ohřívat nad teplotu 300 C.
11. Kontrola těsnosti spojení láhve s výčepním zařízením se provádí
pěnotvorným roztokem.
12. Je zakázáno otevírat láhvový ventil násilím (např. použitím
hasáku).
13. Při manipulaci s láhvemi je třeba postupovat opatrně,tak aby
nedošlo k jejich pádu a poškození.
3 3 3 27 * v místnostech, ve kterých je umístěno plnící zařízení zajištěno
účinné větrání, otvor pro nasávání umístěn u podlahy místnosti;
* dveře v místnosti, ve které je umístěno plnící zařízení, otevíratelné
ven, označeny tabulkou "LÁHVE s CO2", zákazem vstupu
nepovolaných osob;
* při provozu plnicího zařízení postupovat podle návodu k obsluze;
* kontrola těsnosti spojení láhve s výčepním zařízením se provádí
pěnotvorným roztokem;
3 3 3 27 * kovové tlakové láhve upevnit proti posunutí a pádu řetízkem k
pevnému předmětu;
* správné způsoby manipulaci (uchopení, držení apod.);
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Stravovací
Chladící
provozy /
zařízení
Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací

Chladící

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací provozy / Chladící zařízení

Chladící zařízení

Stravovací

Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

podchlazení a omrzliny při delším pobytu v
chladném prostředí, při styku nechráněné části
těla s chladivem

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * opatření umožňující, aby osoby pracující nebo studenými povrchy
v chlazených místnostech měly kdykoliv možnost tuto místnost
opustit při splnění nejméně dvou z dále uvedených 5 podmínek:
1. uzávěry dveří jsou ovladatelné zevnitř i zvenčí;
2. v uzavíratelné chlazené místnosti je v blízkosti dveří vhodné
nářadí umožňující jejich násilné otevření;
3. v chlazené místnosti je umístěn telefon nebo spolehlivé
signalizační zařízení umožňující spojení s pracovním stanovištěm
stálé obsluhy;
4. v chlaz. místnosti je zřízen samostatný trvale přístupný nouzový
východ uzavíratelný zevnitř;
5. chlazená místnost je opatřena zřetelně označenou a snadno
vyjímatelnou výplní dveří nebo stěny do chodby umožňující únik.
únik
* kontrola chlazené místnosti určeným pracovníkem (osobně se musí
před odchodem z pracoviště přesvědčit zda není nikdo v chlazení
místnosti);
* u strojovny umístit pokyny pro obsluhu a údržbu;
* pravidelné kontroly činnosti poplašného signalizačního zařízení;

zasažení nechráněných částí těla - pokožky,

pád osoby po uklouznutí na mokré a mastné

3 3 3 27 * odborně a správně prováděná údržba dle provozních předpisů;
* používání OOPP, zejména k ochraně očí;
* seznámení pracovníků s pokyny pro první pomoci při zasažení
chladivem;
3 3 3 27 * vhodná povrchová úprava podlah (nekluzná);
* používání pracovní obuvi s protiskluznou podrážkou;
* včas odstraňovat zbytky jíděl a odpadků na podlaze, zejména na
povrchu komunikací;
* včasné vytírání mastnot, úkapů na podlaze do sucha,
odmašťovacími prostředky;
* udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v
bezpečném stavu;
* zakrytí šachet, kanálů, prohlubní poklopy nebo mřížkami a to bez
výstupků v úrovni okolní podlahy;
* udržování překrytí, mříží a poklopů prohlubní bez deformací;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Kuchyně
Kuchyně

pád osoby z rampy

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Stravovací
Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací
provozy /

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně

řezné a bodné rány ostřím a ostrými hroty nářadí
jako jsou nože, sekáčky, nůžky na drůbež,

Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně

Kuchyně

zhmožděniny stehen, hýždí při úderech o hrany
stolů, a o části kuchyňských strojů a zařízení

Stravovací
provozy /

Kuchyně

* opaření horkými pokrmy a parou, popálení o
horké povrchy
* pád nádoby s pokrmem na pracovníka, zranění
končetin a jiných částí těla;

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * označení okrajů ramp černožlutým šrafováním;
* opatření volných okrajů rampy snímatelným a pod. vhodně
upraveným zábradlím( jen v případech, kdy rampy slouží jako
komunikace pro vstup do místností přístupných jen z rampy);
* zvýšená opatrnost při pohybu u volného okraje rampy při
vykládání zboží;
3 3 3 27 * nepoužívat poškozená nářadí, nářadí s uvolněnou násadou a
rukojetí;
* při dořezávání zbytků potravin (salám, sýr) krájený zbytek
přidržovat vidličkou;
* používat nářadí s dostatečně dlouhými držadly, s vhodně
tvarovanými a suchými rukojeťmi;
* používání ostrého nářadí (tupé nástroje vyžadují vyvinutí většího
úsilí a zsnižují přesnost;
* dodržování zákazu zapichovat nože do masa a stolu;
* při bourání a vykosťování masa používat vyztuženou řeznickou
zástěru popř. i speciální rukavic proti pořezání, nůž vést směrem od
těla;
* při používání nožů si zajistit dostatečný pracovní prostor;
* práci s noži, sekáči, stojky na krájení chleba apod. nástroji věnovat
t zvýšenou pozornost a soustředění;
* omezení přenášení nástrojů a nářadí, především nožů;
* ukládání nářadí a pracovních pomůcek na určená bezpečná místa,
aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo surovinami
2 1 1 2 * dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi
provozními zařízeními a mezi těmito zařízeními a konstrukcemi
budov (min. 0,60 m, vyjímečně 0,55 m, v místě pro obsluhu stroje
min. 1 m);
3 3 3 27 * hrnce a nádoby s horkým obsahem nenaplňovat až po okraj;
* při manipulaci s nádobami obsahující horké pokrmy používat
ochranné chňapky popř. utěrky proti popálení;
* omezení přenášení horkých pokrmů a nápojů;
* při snímání pokliček a poklopů z nádob obsahující vařící tekutiny,
vodní páry;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

* horké pokrmy a pod. obličej odvrátit mimo směr unikající páry;

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

* při vkládání potravin do horkého tuku používat koše, popř. jiné
vhodné pomůcky;
* při používání elektrických smažičů udržovat hladinu tuku a jeho
teplotu ve stanoveném rozmezí;
* při rozehřívání tuku přikrýt nádobu víkem
* nevypouštět vroucí olej ze smažiče nebo smažící pánve ani
nepřelévat vroucí olej naběračkou;
* větší hrnce a jiné nádoby přenášet dvěma pracovnicemi (dodržovat
hmotnostní limit na jednu ženu cca 15 kg);
* nádoby s pokrmy nepřenášet na sobě;
* úchopové části nádob pevné a udržovat je v čistotě (bez mastnot);

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně

Kuchyně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

obtěžující účinky páry, onemocnění dýchacích
cest

pořezání, rozdrcení prstů a rukou při obsluze
mlecích strojů, kráječů, řezaček

Poznámka

* nádoby s horkými pokrmy nepokládat na okraje stolů, sporáků,
dvířek pečících trub, do průhozích uliček apod.;
* nepřetěžovat otevřená dvířka pečících trub ani jiná kuchyňská
zařízení;
* používat vhodně nádoby na pečení, aby při jejich vytahování
nedocházelo k jejích zaklínění v troubě;
3 3 3 27 * umísťování zdrojů páry a pachů společně do středu místností nebo
u vnitřních zdí tak, aby páry a pachy stoupaly ze zdrojů vlivem své
vyšší teploty tak, aby nebyly usměrňovány nevhodně přes dýchací
zónu pracovníků;
* zdroje pachů a páry neumísťovat u oken a venkovních zdí;
* správná instalace odsávacích zařízení, a likvidace par a pachů
pokud možno přímo z místa vzniku;
3 3 3 27 * používání ochranných zařízení zabraňujících přístupu rukou na
šnekový podavač (úprava násypek, blokovaný ochranný rám kolem
násypky vypínající el. proud při zvednutí, u starších a menších
řezaček bez podávacího rámu musí pracovník používat tlačítka,
dřevěnou paličku a pod. pomůcku k přitlačování masa, zeleniny a
jiných hmot do hrdla řezačky;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

rozdrcení, pořezání prstů a rukou při obsluze
kutru a podobných kuchyňských strojů a strojků

zhmožděniny, tržné rány ruky zachycení a vtažení
oděvu rotující částí stroje hnětače, šlehače,
míchače apod.

pořezání rukou, prstů při obsluze nářezových
apod. strojků

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

* maso krájet na takové kousky, které snadno vejdou do vkládacího
otvoru řezačky;
* do kráječů cibule přitlačovat zbytky krájeného materiálu pomocí
dřevěného válečku apod.;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu mlecích strojů,
kráječů, řezaček;
3 3 3 27 * používání ochranných vík, které lze zvednout jen jsou-li nože
zastaveny a jsou opatřeny vypínačem znemožňující uvedení stroje do
chodu, není-li víko uzavřeno (sklopeno);
* dodržován zákaz odklápění víka před úplným zastavením nožů;
* čistění diskového kola až po úplném zastavení stroje a ustavení
čá ti stroje
části
t j do
d správné
á é polohy
l h (např.
( ř řezací
ř
í soupravu vyjímat
jí t pomocíí
háčku);
* čistění a údržbu stroje provádět pouze za klidu při zajištění proti
spuštění chodu;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu kutru a pod. strojů a
strojků;
3 3 3 27 * používání stroje jen plní-li ochranná zařízení (ochranné víko nebo
mříž) svou ochrannou funkci (blokování chodu při zvednutí víka
nebo mříže);
* dodržování zákazu vyjímat připravované těsto nebo jiné pokrm za
chodu stroje;
* zkoušky těsta a jiných surovin připravoaných robotem provádět jen
po zastavení stroje;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu hnětače, míchače,
kuchyňského robotu a pod. strojů a strojků;
3 3 3 27 * používání posouvacích, přítlačných zařízení (držáků apod.)
zejména při dořezávání (zbytků a kusů kratších než cca 12 cm) tak,
aby ruce obsluhy nepřišly do styku s nožem;
* dodržování zákazu čistění a údržby strojů za chodu;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací
provozy /

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně
Stravovací provozy / Kuchyně

opaření parou nebo horkým obsahem varného
kotle

Kuchyně

Stravovací
provozy /

Kuchyně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* špičky salámu okrajovat ručně;
* obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka;
* dodržovat návod k používání příslušného typu nářezových pod.
strojků;
3 3 3 27 * při zvedání víka kotle musí stát pracovník tak, aby ruka ani obličej
nebyly zasaženy parou;
* udržování kotle v bezpečném a řádném technickém stavu, zejména:
- zajištění víka v libovolné poloze, funkční koncový doraz,
- vyloučení samovolného sklopení kotle;
- zajištění těsnosti výpustných kohoutů,
- vyklápění kotlů provádět až po vypnutí el. proudu
- pravidelné ověřování a udržování funkce výstroje a zařízení
varného kotle (pojistného ventilu, parovodního duplikátoru (vyvíječ
páry), manovakuometru, stavoznaku,
zkušebního kohoutu, signalizaci apod.);
* ucpaný výpustný kohout pročisťovat vhodnou pomůckou, aby
nedošlo k opaření;
* obsluhou varného kotle pověřovat jen proškoleného pracovníka;

přiražení prstů, zranění ruky částmí strojů na mytí

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Poznámka

* nakrájené salámy, šunku, sýry apod. odebírat vidličkou či
kleštěmi,nikoliv rukou;
* před řezáním salámu, sýru apod. podle potřeby osušit resp. očistit
povrch zpracovávaných potravin a surovin tak, aby nebyl kluzký;

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

pořezání při manipulačních pracích s obaly,
předměty s ostrými hranami

3 3 3 27 * zajistitelnost zvedacích krytů a dvířek v horní koncové poloze;
* funkční blokování zastavující pohyb dopravníku není-li zajištěn
včasný odběr nádobí (u strojů s nepřetržitým chodem);
* fungující prvky nouzového vypínání stroje;
* dodržovat návod k používání příslušného typu strojů na mytí a
sušení nádobí;
* obsluhou strojů na mytí a sušení nádobí pověřovat jen proškolené
pracovníky;
3 3 3 27 * používat rukavice při manipulaci s obaly a předměty s ostrými
hranami;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací
provozy /

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací
Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně
Kuchyně

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R
* bedny a jiné předměty neuchopovat za vázací dráty, pásky apod.;

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

pořezání o skleněné, prasklé nádobí, střepy při

ohrožení infekčními onemocněními se značnou
epidemiologickou závažností

* ocelové pásky přeštipovat z boku bedny (obalu) a přidržovat je na
horní hraně tak, aby se nemohly vymrštit;
* zvýšená opatrnost při manipulaci s poškozenými obaly;
3 3 3 27 * 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 zbožím nebo
surovinami;
* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřekračování hmotnostních limitů, používání pracovních
pomůcek;
3 3 3 27 * včasné vyřazení naprasklého a poškozeného nádobí z užívání;
* praskne-li při mytí nádobí v dřezu vypustit vodu, vybrat vhodnými
rukavicemi střepy a pak teprve pokračovat v práci;
* opatření výpusti ve dřezu ochrannou síťkou k zachycení střepů;
3 3 3 27 * dodržování hygienických zásad, technologických postupů včetně
skladování a přípravy, dostatečná tepelná úprava masa, vajec, ryb a
výrobků z nich;
* zdravotní způsobilost personálu, plnění oznamovací povinnosti
(pozor na bacilonosičství) - viz zák. č. 258/2000 Sb.;
Pozn.: zejména jde o salmoneózu - infekční bakteriální průjmové
onemocnění, které se přenáší prostřednictvím nedostatečně tepelně
zpracovaného masa, vajec, ryb nebo výrobků z nich; ve zvýšené míře
se tyto nemoci vyskytují především v letních měsících; počet tohoto
onemocnění v poslední době neustále narůstá;

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací
provozy /
Kuchyně
Stravovací
provozy /

Kuchyně

obtěžování osob zápachem, možnost rozmnožení
hlodavců

3 3 3 27 * sklady organických kuchyňských odpadů umísťovat tak, aby byly
přístupné zvenku (nejsou-li chlazeny) a denně je odvážet;

Kuchyně

úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem
při běžné činnosti, zpravidla dotykem na nekryté,

3 3 3 27 * při čistění dbát na to, aby se do el. motorů, vypínačů, zásuvek
apod. částí el. zařízení nedostala voda, zabránit stříkání vody do el.

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně
Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Stravovací provozy / Kuchyně

Kuchyně

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

* zabránění neodborných zásahů do el.instalace, nodstraňovat
zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z
funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření;
* respektovat bezpečnostní sdělení;
* 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;
* šetrné zacházení s el.
el přívody pracovníky při manipulaci s
el.zařízeními, vypínání a zapínání do zásuvek;
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na
obou stranách;
* přesvědčit se před použitím kuchyňského stroje a strojku o jeho
řádném stavu;
* preventivní údržba el. zařízení, udržování el. zařízení v bezpečném
stavu, nepoužívat poškozená el. zařízení (poškozená izolace el.
přívodů, poškozené vypínače, zásuvky, kryty živých částí apod.),
pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a
odstraňování závad), pravidelné revize (viz ČSN 33 1500),
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým
částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na
neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí,
před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkost do el.
zařízení kuchyňských strojů a strojků, zejména při čistění a mytí;
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Posuzovaný
objekt

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné
látky /
Nebezpečné
látky

Nebezpečné
látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů)
3 3 3 27 Obecné zásady první pomoci
bez ohledu na druh, teplotu, koncentraci a délku
působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť
nebezpečné je zasažení očí), zasažení zásadami je
nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň
je rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza různě zbarvený příškvar);
* při expozici parám, aerosolu a plynu
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která
slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. Součástí
první pomoci jsou i technická opatření (vypnutí elektrického proudu,
vyproštění, zastavení chodu stroje a pod.). Pro účinnou první pomoc
musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky - voda, která je
nejdůležitějším
jdůl ži ější prostředkem
ř dk pro přerušování
ř š á í expozice
i a musíí ji být
bý
dostatek. Dále to jsou přikrývky nebo jiné textilní materiály,
umožňující ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu
polohy postiženého. Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež
musí být pohotově na místě práce s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se
pracuje
. nízké koncentrace v ovzduší: pálení v nose,
rýma, pálení v krku, chrapot, kašel, pocit dušení,
pálení spojivek, slzení, zarudnutí kůže
. vysoké koncentrace v ovzduší:otok hrtanu,
Při otravách jsou následující zásady první pomoci:
dušnost, kašel, svírání na hrudníku a bolest za
hrudní kosti, plicní otok s vykašláváním krví do
růžová zpěněného sputa, nebezpečí úmrtí,
poškození rohovky, na kůži navíc vznikají
puchýře;
1. KONTROLOVAT HROZIVÝ STAV

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* při potřísnění očí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

poleptání tkání v okolí očí, těžké poškození
rohovky (vředy až proděravění), může vzniknout
až oslepnutí;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

Je nutné si uvědomit důležitost zachování životně důležitých funkcí
postiženého (dýchání, krevní oběh, vědomí), vzhledem k tomu, že
při zástavě dýchání a krevního oběhu odumírají mozkové buňky již
za 3 až 5 minut. V případě, že postižený nemá zachovány životně
důležité funkce, je třeba přikročit k neodkladnému oživování:

a) Bezvědomí - je stav, kdy postižený nereaguje na zevní podněty,
jako hlasité oslovení, důrazný dotyk, nekomunikuje. Zjišťujeme, zda
postižený dýchá a zda má zachovanou srdeční činnost. Dýchání
zjišťujeme
jišť j
pozorováním
á í pohybu
h b h
hrudníku,
d ík poslechem,
l h
či přiložením
řil ž í
tváře k nosu a ústům postiženého (při vydechování je na tváři patrný
vydechovaný vzduch). Srdeční činnost kontrolujeme na velkých
tepnách, nejlépe na krkavici - krční tepně. Pokud postižený je v
bezvědomí ale dýchá a má zachovanou srdeční činnost, ukládá se do
stabilizované polohy: poloha v leže na boku, hlava na straně v
mírném záklonu, s podloženou rukou pod hlavou. Tato poloha
umožňuje udržovat volné dýchací cesty a brání vdechnutí případných
zvratků do plic. Postiženého dále chráníme proti prochladnutí
přikrytím a neustále sledujeme, zda nedochází ke zvracení nebo
nedostatečnému dýchání.
* při potřísnění kůže
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

podle koncentrace a délky působení vzniká
poleptání I. až III. stupně, při lehkém postižení se
objevuje pocit pálení a bolesti, pokožka je
zarudlá, okolí lehce oteklé, při vyšších
koncentracích se objevují na zarudlé kůži
puchýřky a vysoké koncentrace způsobují
hlubokou nekrózu rozsáhlé poleptání může i
usmrtit;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* při požití
poleptání rtů, úst, hltanu s překrvením a oteklým
okolím, postižený zvrací a má průjem, i krvavý,
bolesti jícnu a žaludku s následným vývojem šoku
(celkové ochabnutí sil, dušnost, cyanóza modravé zbarvení kůže dobře viditelné na rtech,
ušních boltcích a konečcích prstů, orosení
studeným potem), který může vést ke smrti,
přežije-li postižený stadium šoku, hrozí
proděravění trávícího traktu, následné záněty
osrdečníku a pobřišnice a zejména jizevnaté
zúžení jícnu a pyloru (část žaludku)

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

b) Bezdeší - je stav, kdy postižený nedýchá, nebo dýchá jen
nedostatečně. Zjišťujeme, zda nedošlo rovněž k zástavě srdeční
činnosti. U postiženého, který nedýchá, ale má zachovanou srdeční
činnost, se provádí umělé dýchání z plic do plic: Postiženého
položíme na záda na tvrdou podložku, záchrance provede záklon
hlavy, čímž se otevřou dýchací cesty a někdy i tento manévr může
vést k obnově dýchání. Záklon hlavy se provede tak, že jednu ruku
záchrance podloží pod šíjí, druhou položí na čelo a stlačuje mu hlavu
mírně do dozadu, přičemž rukou, která je pod šíjí, postiženého
nadzvedává
Pokud tento úkon nestačí, provede se předsunutí dolní čelisti. Po
vyčištění dutiny ústní, odstranění zvratků, zubní protézy
(k
(kapesníkem,
ík
prstem)
t ) následuje
á l d j vlastní
l t í dýchání
dý há í z plic
li do
d plic,
li
přičemž se zachovává záklon hlavy a prsty se stlačují nosní dírky
postiženého. Záchrance se zhluboka nadechne a vzduch vydechne do
úst postiženému. Pozoruje hrudník, jeho zdvižení ukazuje na
vniknutí vzduchu do plic postiženého. Proces se opakuje 12 až 16
krát za minutu. Umělé dýchání je možné provádět přes resuscitační
roušku.
c) Při zástavě srdeční činnosti, tedy i krevního oběhu, provádíme
nepřímou masáž srdce. Jejím principem je
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

nepřímé stlačování srdečního svalu a tím vypuzování krve ze srdce
tak, že zatlačujeme na hrudní kost proti tvrdé páteři. Postižený musí
ležet na zádech na tvrdé podložce. Pak zachránce se zkříženýma
rukama a nataženými lokti působí tlakem svého těla přes zápěstí na
dolní třetinu hrudní kosti. Hrudní kost musí být stlačena o 4 až 5 cm,
aby došlo k požadovanému efektu a nepřímá masáž srdce má být
prováděna s frekvencí 60 až 80 stlačení za minutu.
* vdechování výparů
ředidel, tvrdidel, urychlovačů, iniciátorů a jiných
pomocných chemikálií, které se v průběhu
vytvrzení pryskyřic odpařují, vdechování žíravin;

* vdechování prachu
přimíchávaných plnidel, který vzniká při jejich
rozmíchávání , při manipulaci se sypkými
hmotami - navažování, dávkování, rozsypávání;

* poškození pokožky
při práci s epoxid. pryskyřicemi (působením
tvrdidel vyráběných na bázi amoniaku);

d) Při bezdeší a současně i zástavě srdeční činnosti se provádí jak
umělé dýchání z plic do plic, tak i nepřímá srdeční masáž výše
popsanými způsoby. V případě dvou zachránců /jeden provádí
nepřímou
ří
masáž
áž srdce
d a ddruhý
hý umělé
ělé dýchání/
dý há í/ je
j poměr
ě stlačování
tl č á í
hrudníku /masáž srdce/ k umělému dýchání 5 : 1, to znamená po
pátém stlačení hrudníku se provede jeden vdech. Když je zachránce
pouze jeden, je tento poměr 15 : 3.
2. ZÍSKAT INFORMACE
Především se snažíme zjistit, zda jde o otravu, nebo jiný, život
ohrožující stav (padoucnice, cukrovka s hyper- nebo hypoglykemickým šokem, vysoký krevní tlak a pod.).
Pokud jde o otravu, zjišťujeme, jak k otravě došlo, jakou látkou,, kde
k otravě došlo (doma - alkohol, léky, čisticí prostředky), v
zaměstnání (s čím pracuje), zda jde o požití, nadýchaní nebo
potřísnění, jak velká je expozice, jaká doba uplynula od expozice
V každém případě nutno zajistit ošetření.
Řešit situaci klidně ale rozhodně, nepodléhat panice, vyvarovat se
nepodání žádných léků ale naopak i velkému množství a vysokých
dávek léků. Zajistit materiál ev. k rozboru (zvratky), poznamenat a
informovat lékaře o zákrocích (podané léky a pod). Není-li možno
zajistit lékaře ihned, nutno zajistit transport do nemocnice s
doprovodem, schopném dát veškeré potřebné informace.
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* kontakt s výpary
na rukou, v podpaždí a na obličeji (např. i v
důsledku nepřiléhajících OOPP), projevuje se
zapálením a zarudnutím pokožky; tyto jedovaté
výpary způsobují také druhotná onemocnění,
která se vesměs špatně hojí;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* vdechování výparů

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

ředidel, rozpouštědel nebo tvrdidel do průdušek
vede k poškození dýchacích cest, v konečné fázi
až trvalému; u lehčích případů dochází k
onemocnění
ě í bronchů
b
hů (hůře
(hůř snášenliví
áš li í jsou
j
kuřáci
k řá i
na rozdíl od nekuřáků);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* alergické reakce

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

v důsledku expozice nejrůznějších látek;

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

* popálení příp. exploze

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

3. PŘERUŠIT EXPOZICI
Postup se řídí podle toho, jakým způsobem k otravě došlo a v jakém
stavu je postižený:

a) zasažení kůže:
Při dekontaminaci žíravých látek a látek se snadným kožním
vstřebáváním je třeba použít ochranné rukavice.
Co nejdříve oplachovat postižené místo dostatkem pokud možno
teplé vody (asi 30 - 35 st. C) po 10 až 15 minut, u silných alkálií
nejméně 1 hodinu !

Odstraňujeme nasáklý oděv, hodinky, ozdoby - jde-li o žíravé látky,
přímo pod proudem vody, potřísněný oděv neprotahujeme přes
obličej a dbáme, aby odtékající voda nezasáhla ty části těla, které
nebyly kontaminovány.
Při zasažení dolních končetin sundat i obuv a ponožky a
oplachujeme kůži proudem vody. Po důkladném oplachu, provedeme
omytí mýdlem a šamponem u olejových látek a látek rozpustných v
tucích (organická rozpouštědla) a opět důkladně opláchneme
vodou.Kartáček použijeme jenom na nehty. Kde je účelné, ostříhat
kontaminované nehty, vlasy (u žíravých a toxických látek), důkladně
omýt v meziprstí, oblast za ušima a v kožních záhybech
Mechanicky odstranit pevné částečky (bílý fosfor).
U poleptání překrýváme postižené místa sterilním obvazem, bez
použití mastí.
Pozor na podchlazení. Neutralizace není nutná ani vhodná, může
vést k poškození kůže tvorbou tepla při chemické neutralizaci!
Inaktivace pouze u zvláštních případů.
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

při používání ředidel, hořlavých kapalin,
reaktivních syntetických pryskyřic (jsou hořlavá,
stejně jako většina ředidel);

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

* nejrůznější příznaky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

jako zarudnutí, vyrážky, ale i rýma, slzení,
dýchací obtíže podle konkrétní látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

b/ zasažení oka:
Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým
rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a vést
k neprůhledným jizvám Je třeba jednat rychle, aby se předešlo
vážnému poškození .
Oplachování se provádí velkým množstvím vlažné vody, nebo
fyziologického roztoku, a to směrem od vnitřního koutku k zevnímu
koutku oka (aby voda nestékala do druhého nepostiženého oka, k
ústům a nosu). Výplach oka provádíme 10 - 15 min, nikdy
nepoužíváme
ží á žád
žádnéé neutralizační
t li č í roztoky.
t k U osobb s kontaktními
k t kt í i
čočkami je třeba čočky nejdříve odstranit. Pokud má postižený
křečovitě sevřené víčko, je na místě i rozumná míra násilí k jeho
rozevření. Nepoužívat neutralizační roztoky, které mohou oko
poškodit Vždy odeslat postiženého k očnímu lékaři
c/ nadýchaní:
Postiženému pomůžeme dostat se ze zamořeného prostředí na čistý
vzduch, dbáme na vlastní bezpečnost (kyslíkový přístroj). Je účelné
odstranit parami nasákly oděv, ostříhat vlasy a nehty v případě, že by
mohli být zdrojem dalšího vstřebávání jedu. U dráždivých látek
hrozí edém plic, postižený musí mít úplný tělesný klid, chránit ho
před prochladnutím, poloha v polosedě, možno vdechovat kyslík U
osob významně exponovaných látkám špatně rozpustných ve vodě
(oxidy dusíku, fosgén, ozon) a alifatickým uhlovodíkům a ropným
látkám - sledovat nejméně 24 hod.
d/ požití:
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

U osob v bezvědomí nepodáváme nic ústy, nevyvoláváme zvracení,
uložíme do stabilizované polohy, přivoláme lékaře. U látek žíravých
nepodáváme nic ústy, vypláchneme ústa vodou nebo mlékem, pokud
má pacient úlevu po napití vody nebo mléka, může požít maximálně
1 - 2 dl těchto tekutin, nevyvoláváme zvracení, ihned dopravujeme
do nemocnice. Ve většině případů podáváme aktivní uhlí desetinásobek množství, které chceme odstranit, prášek nebo
rozdrcené tablety smícháme s 1 - 2 dl vody. Aktivní uhlí
nepodáváme po požití žíravin bez celkového toxického účinku, u
látek, které málo váže - železo, kyanidy, glykoly, alkoholy.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Mléko podáváme při otravě: dvojmocné soli rtutě, fluoridy, kyselina
šť l á a šť
šťavelová
šťavelany,
l
jód
jód, síran
í
měďnatý
ěď tý
Mléko nikdy nepodáváme: organická rozpouštědla, naftalén, látky
rozpustné v tucích (urychlí vstřebávání toxických látek!)
Vyvoláváme zvracení, u jedů obvykle do 2 hod. po požití, přidáváme
až 10 rozdrcených tablet živočišného uhlí do půl litru vlažné vody,
nebo 5 lžiček soli. V případě potřeby dráždíme prstem nebo
neostrým předmětem měkké patro. U žíravin nevyvoláme zvracení.

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka

Zvracení nikdy nevyvoláváme při požití látek málo škodlivých,
požití žíravin, požití látek vyvolávajících pěnu (saponáty, tenzidy),
požití látek s rizikem vdechnutí zvratků (benzín, nafta, petrolej), u
stavu somnoletních (ospalost až spavost) - riziko vdechnutí zvratků.

4.POSKYTNOUT URGENTNÍ TERAPII
Postiženému poskytnout příslušná antidota, nebo látky, snižující vliv
požité látky např.
u organofosfátů je to atropin,
u kyanidů je to amylnitrit,
u jodu je to škrob - bramborový a pod,
u kyseliny fluorovodíkové je to síran hořečnatý,
u manganistanu draselného je to oxid manganičitý, vitamin C
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Identifikace nebezpečí

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

u síranu měďnatého - rozšlehaný bílek
u barya a jeho sloučenin je to síran hořečnatý
u bromidů je to chloridsodný
u ethylenglykolu je to ethylalkohol
u organických rozpouštědel je to parafinový olej apod.
Bezpečnostní opatření:
* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;
* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a
vlastnostmi látek;
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami;
* přidělení a používábí OOPP pro běžné použití při zasažení
ží i
žíravinami:
i gumovéé rukavice,
k i gumováá zástěra,
á tě gumovéé holinky,
h li k
ochranné brýle, ochranný obličejový štít, kyselinovzdorný oděv,
maska s filtrem proti kyselým parám a plynům;
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním
krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;
* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky, zástěry,
obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny, louhy),
ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům;
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít),
ochrana dýchadel;
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;
* případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je
nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance;
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech těchto
látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí", "Pozor na
potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a další informace
(včetně informací v bezpečnostních listech apod.);
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická
zařízení -

úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem
při běžné činnosti, zpravidla dotyk na nekryté, či

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Elektrická
zařízení /

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R
3 3 3 27 * 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;
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární
nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě
provozovaným topidlům a zdrojům el
el. vytápění (v objektech zařízení
staveniště ...............................v zimním období);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení úraz el.
proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

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),

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající
z příslušných předpisů,

* 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);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

- 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.,

* 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;

Elektrická
zařízení /
Elektrická
zařízení - úraz

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Poznámka

3 3 3 27 * 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,
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

- přístupné živé části el. zařízení v důsledku
mechanického poškození např. rozváděče apod.

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Elektrická
zařízení /
Elektrická

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení úraz el.

dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí,
kovových konstrukcí) s el. vodiči při manipulaci,
při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů

Elektrická
zařízení -

nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi
elektrických zařízení

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

* 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);
ů b )
* 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;
3 3 3 27 * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v
blízkosti el. vedení a zařízení;
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el.
vedení vn a vvn;
3 3 3 27 * 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;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí
revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500) pravidelný odborný
dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

* 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;

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /
El kt i ká
Elektrická
zařízení - úraz

Elektrická
zařízení ú el.
úraz
l
proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /
Elektrická

Elektrická
zařízení úraz el.

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

záměna fázového a ochranného vodiče při
neodborném připojení přívodního vedení - šňůry a
neověření
ěř í správnosti
á
ti připojení,
ři j í při
ři neodborné
db é
opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací

vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí
nebo zakázanou manipulací pracovníky

Poznámka

3 3 3 27 * odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr,
ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a
k b lů s ochranným
kabelů
h
ý vodičem
dič (vždy
( žd provádí
ádí elektrikář
l kt ikář min.
i § 6 vyhl.
hl
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;
3 3 3 27 * 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
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné
kontroly prozatímního el. zařízení
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Elektrická

porušení izolace připojených pohyblivých přívodů

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Elektrická
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

poškození, porušení izolace vodičů, kabelů
šňůrových vedení (při bouracích pracích,

nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě
nebezpečí nepřístupný hlavní vypínač

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

3 3 3 27 * 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 - 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,
konstrukcí,
zábradlí lešení apod.
apod na pracovištích;
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;
3 3 3 27 * 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;
3 3 3 27 * vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné
obsluhy a ovládání;
* informování všech zaměstnanců stavby ...................... o umístění
hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu;
* udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru
před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým
poškozením);
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt
Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení /

Elektrická zařízení / Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Elektrická
zařízení -

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární
nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě
provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění (v objektech zařízení
staveniště ……………….v zimním období);
vedení nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el.
venkovního vedení (i při manipulaci s

3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el.
vedení vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min.
vzdáleností uvedených v předmětných předpisech

zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí

3 3 3 27 * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el.
vedení vn a vvn;
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min.
vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:
Vysvětlivky:

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
1. Nahodilá
2. Nepravděpodobná
3. Pravděpodobná
4. Velmi pravděpodobná
5. Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost
1. Poranění bez pracovní neschopnosti
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
3 Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
3.
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
5. Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a
ohrožení
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí
a ohrožení
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a
ohrožení
5. Více významných a nepříznivých vlivů na
závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika
1 - 3: Zanedbatelné riziko
4 - 10: Akceptovatelné riziko
11 - 50: Mírné riziko
51 - 100: Nežádoucí riziko
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Posuzovaný
objekt

Subsystém

Identifikace nebezpečí

Posuzovaný objekt
Posuzovaný objekt

Vysvětlivky:

Vypracoval: Ing. Libor Skácal

Vyhodnocení
Bezpečnostní opatření
závažnosti
P N H R

Poznámka

101 - 125: Nepřijatelné riziko
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