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 Stroj, zařízení, prostředek, prostor – žebříky, schodiště 

Pracovní postup Identifikace rizika 
(rizikovost) 

Odhad 
rizikovosti 
(závažnost) 

Faktory 
rizikovosti 

(kritéria 
rizikovosti) 

Prevence 
(snížení rizikovosti) 

 

 
Výstup osob po 
žebříku nebo po 
schodech 

 
Riziko ztráty 
stability, pád osob, 
zranění, 
nepoužívání OOPP 

 
 

Lehké až 
smrtelné 

 
 

Nežádoucí, 
nepřijatelné 

Lidský faktor - používání OOPP, zdravotní 
způsobilost, školení pracovníků, fyzická 
zdatnost, kontrola prostředků pro výstup, 
používání schválených typů 
Technický faktor - zajištění žebříků a schodů 
proti posunutí, pravidelná kontrola a servis, 
pravidelná údržba 

 
 
Stroj, zařízení, prostředek, prostor – ruční přenosné elektronářadí 

Pracovní postup Identifikace rizika 
(rizikovost) 

Odhad 
rizikovosti 
(závažnost) 

Faktory 
rizikovosti 

(kritéria 
rizikovosti) 

Prevence 
(snížení rizikovosti) 

 

Práce 
s elektrickými 
ručními vrtačkami 
při vrtání otvorů jak 
s příklepem, tak 
bez příklepu 

Riziko pořezání, 
poškození zraku, 
zranění el. 
proudem, 
samodestrukce 
nářadí 

 
 

Lehké až 
smrtelné 

 
 

Nežádoucí, 
nepřijatelné 

Lidský faktor - používání OOPP, školení 
pracovníků, soustředěnost, používání pouze 
kvalitního nářadí 
Technický faktor - včasný servis nářadí, 
elektrorevize prodlužovacích kabelů, průběžná 
kontrola izolačních odporů el. nářadí 

 



                                                                                                                                                                                                                                         
Stroj, zařízení, prostředek, prostor – montáž a demontáž lešenových konstrukcí 

Pracovní postup Identifikace 
rizika 

(rizikovost) 

Odhad 
rizikovosti 
(závažnost) 

Faktory 
rizikovosti 

(kr. rizikovosti) 

Prevence 
(snížení rizikovosti) 

 
Montáž, či 
demontáž 
lešenových 
konstrukcí 
řadových, nebo 
prostorových  

 
 

Riziko pádu 
pracovníka z 

výšky 

 
 

Lehké až 
smrtelné 

 
 

Nepřijatelné 

Lidský faktor - zdravotní a odborná způsobilost, 
soustředěnost, poučení a používání OOPP, použití 
prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách 
včetně systému pro zachycení pádu, nenormovat 
práci ve výšce  
Technický faktor - roční kontrola postrojů, karabin 
a zachycovačů 

 
Stroj, zařízení, prostředek, prostor – montáž a demontáž lešenových konstrukcí  

Pracovní postup Identifikace 
rizika 

(rizikovost) 

Odhad 
rizikovosti 

(závažnost)

Faktory 
rizikovosti 

(kr. rizikovosti) 

Prevence 
(snížení rizikovosti) 

 
 
Montáž, či 
demontáž 
lešenových 
konstrukcí 
řadových, nebo 
prostorových  

Riziko  
- pádu předmětu   
z výšky 
- zranění osob        
pracujících 
v nižších 
podlažích 
- zranění na práci 
nezúčastněných 
osob 

 
 

Lehké až 
smrtelné 

 
 

Nepřijatelné 

Lidský faktor - používání OOPP, odborná 
způsobilost, soustředěnost používání nářadí a 
nástrojů, zabezpečených proti pádu  
Technický faktor - vymezení a zjištění ochranného 
prostoru, osazování zarážek či ochranných sítí na 
lešení, neshromažďovat materiál na patrech lešení 



 

                                                                                                                                  
Stroj, zařízení, prostředek, prostor – montáž a demontáž lešenových konstrukcí 

Pracovní postup Identifikace rizika
(rizikovost) 

Odhad 
rizikovosti 

(závažnost) 

Faktory 
rizikovosti 

(kritéria 
rizikovosti) 

Prevence 
(snížení rizikovosti) 

 

Montáž, či 
demontáž 
lešenových 
konstrukcí 
řadových, nebo 
prostorových  

Riziko špatně 
provedeného 
kotvení 
havárie 
zranění 
hmotná škoda 

 
 

Násobně  
smrtelné 

 
 

Nepřijatelné 

Lidský faktor - školení lešenářů, důsledná 
kontrola, používání zkušebních přístrojů na 
pevnost kotvení, vhodné vybavení pracovníků 
nářadím 
Technický faktor - kotevní prvky, přenášející 
axiální síly dle požadavku projektu 

 
 
Stroj, zařízení, prostředek, prostor – montáž a demontáž lešenových konstrukcí 

Pracovní postup Identifikace rizika
(rizikovost) 

Odhad 
rizikovosti 
(závažnost) 

Faktory 
rizikovosti 

(kritéria 
rizikovosti) 

Prevence 
(snížení rizikovosti) 

 

Montáž, či 
demontáž 
lešenových 
konstrukcí 
řadových, nebo 
prostorových  

 
Riziko zasažení 
lešení bleskem 

 
Smrtelné 

 
Nepřijatelné 

Lidský faktor - školení lešenářů, důsledná 
kontrola, zákaz práce při bouřce a dešti  
Technický faktor - zemnící tyče, zemnící 
lana, úzká spolupráce s elektrikářem 

 



 

                                                                                                                                  
                                                                                                                        
Stroj, zařízení, prostředek, prostor – ruční manipulace s materiálem 

Pracovní postup Identifikace rizika 
(rizikovost) 

Odhad 
rizikovosti 

(závažnost) 

Faktory 
rizikovosti 
(kritéria 

rizikovosti) 

Prevence 
(snížení rizikovosti) 

 

Ruční manipulace, 
běžné přenášení 
břemen a skládání 
materiálu  

Riziko pádu 
přenášeného 
materiálu na dolní 
končetinu, riziko 
namožení páteře 

 
Zanedbatelné 

až těžké 

 
 

Přijatelné 

Lidský faktor - používání  OOPP, 
nepřetěžování organismu, soustředěnost na 
práci, dodržování přestávek 
 
Technický faktor - kotevní prvky, přenášející 
axiální síly dle požadavku projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


