
Praktické nástroje 
a pokyny týkající 
se nebezpečných 
látek na pracovišti

Zdravé pracoviště má nebezpečné 
látky pod kontrolou
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci (EU-OSHA) vede v rozmezí let 2018 až 2019 
celoevropskou kampaň na podporu prevence rizik 
vyplývajících z nebezpečných látek na pracovišti. Cílem je 
omezit výskyt nebezpečných látek na pracovišti a expozici 
těmto látkám zvyšováním povědomí o rizicích a účinných 
způsobech, jak jim předcházet. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu.
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Zdravé 
pracoviště 
MÁ NEBEZPEČNÉ 
LÁTKY POD 
KONTROLOU

Hlavní body
• Poskytování nástrojů a pokynů k předcházení vzniku 

rizik, která vyplývají z nebezpečných látek, má zásadní 
význam při podpoře podniků v rámci snižování 
expozice zaměstnanců, a tudíž i při snižování rizik.

• Celou řadu popisů zdrojů a odkazů z oblasti odborné 
přípravy, hodnocení rizik, právních předpisů a 
konkrétních skupin pracovníků, včetně žen a 
migrujících pracovníků, a to i s odpovídajícími odkazy 
naleznete v databázi agentury EU-OSHA s názvem 
„Praktické nástroje a pokyny týkající se nebezpečných 
látek“ (https://osha.europa.eu/cs/themes/dangerous-
substances/practical-tools-dangerous-substances).

• Využijte nástroje a pokyny z této databáze. Využívání 
zdrojů, které pro vás po pečlivém zvážení připravili 
jiní, vám ušetří spoustu času. Můžete se dozvědět něco 
nového a možná vás napadne ještě lepší způsob, jak 
snížit a řídit rizika vyplývající z nebezpečných látek.

https://osha.europa.eu/cs/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/cs/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances


Praktické nástroje a pokyny
Poskytování nástrojů či pokynů a podpora v souvislosti 
s nebezpečnými látkami na pracovišti zahrnuje velmi široké 
spektrum úkolů a možných rizik. K této problematice je k dispozici 
mnoho nástrojů a zdrojů. Nástroje a pokyny pocházejí od 
vnitrostátních či mezinárodních sociálních partnerů, profesních 
sdružení, vlád, orgánů a agentur.

Týkají se různých látek a skupin látek, různých odvětví a povolání, 
různých skupin pracovníků a různých úkolů. Zahrnují různorodé 
materiály, od velmi jednoduchých – jejichž cílem je zvýšit 
povědomí a propagovat jednoduchá praktická opatření – 
po takové, které vyžadují značnou erudovanost.

Databáze zdrojů agentury EU-OSHA
Databáze agentury EU-OSHA s názvem „Praktické nástroje a 
pokyny týkající se nebezpečných látek“ obsahuje popisy více 
než 700 nástrojů a zdrojů s odkazy, které vám pomohou mít 
nebezpečné látky pod kontrolou.

Tuto databázi naleznete na adrese: 
https://osha.europa.eu/cs/themes/dangerous-substances/
practical-tools-dangerous-substances.

Informace, které hledáte, můžete rychle a snadno najít 
pomocí následujících možností filtrování:

země / jazyk / odvětví / pracovní úkoly / účinky na zdraví 
/ skupiny pracovníků / cílové skupiny / typ / prioritní 
oblasti (zvyšování povědomí, řízení rizik, karcinogeny, 
konkrétní skupiny, fakta a čísla, nahrazení).

Poskytovatelé těchto nástrojů a zdrojů často uplatňují 
kombinovaný přístup, který zahrnuje tyto aspekty: zvyšování 
povědomí o dané problematice, vědecké a právní souvislosti, 
řízení rizik, vhodná praktická řešení, specializované pokyny pro 
konkrétní látky nebo skupiny látek a podpora pro různé druhy 
řešení u zdroje.

Stále více se prosazuje tendence poskytovat informace vizuálním 
způsobem, který je uživatelsky přívětivější. Využívají se k tomu 
plakáty, infografika a stručné brožury, videa a animované snímky, 
jako jsou filmy s postavičkou Napo. 
Řadu z těchto materiálů si můžete zdarma stáhnout z internetu.
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of workers in agriculture,
livestock farming,
horticulture and forestry
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Case study
A six-year-old grandson was visiting his grand-
parents during the summer holidays. He always
loved going to the field with his granddad who
would leave him to wander around the farm, sit
on the tractor, gather potatoes or play with his
grandma’s chickens and rabbits. Out of sight of
his grandparents as he was playing by the pond,
he slipped, fell in the pond, and drowned. The pond
was not fenced.

What should the farmer have done?
The farmer should have carried out a simple risk assessment of his site to determine:

What could go wrong?
• drowning in the pond;
• entanglement in moving parts of machinery;
• accident involving tractor or other vehicles or equipment;
• consumption of inedible/harmful substances;
• falls from height while climbing.

What is the likelihood of any of these happening?
high, taking into account:
• the child’s curiosity;
• his unfamiliarity with the site;
• lack of supervision.

What are the possible consequences (severity)?
• injury, death.

What control measures should the farmer have taken to reduce the risks?
He should have:
• fenced the pond and other hazardous areas;
• spoken to the child about farm hazards and set out some simple rules;
• not left the child unattended on the farm.

68
P R O T E C T I N G H E A L T H A N D S A F E T Y O F W O R k E R S I N A G R I C U L T U R E , L I v E S T O C k F A R M I N G , H O R T I C U L T U R E A N D F O R E S T R Y

Case study
The owner of this cattle farm was trying to lift a bale
of hay with his forklift. The round bales had been
stacked too high and they were unstable: when
the bales became dislodged, they rolled down and
crushed the driver as there were no falling objects
protection measures (FOPS) on the forklift cab. The
man was hospitalised for three months and still
suffers from serious spine problems. Because he
can no longer work his farm on his own, he now
has to rely on paid labour.

What should the farmer have done?
When first stacking the bales of hay, he should have carried out a simple risk assessment to determine:

What could go wrong?
• round bales becoming unstable;
• round bales difficult to access and remove safely;
• round bales rolling/falling;
• round bales damaging machinery and crushing someone.

What is the likelihood of this happening?
high, taking into account:
• the shape, size and weight of the round bales of hay;
• when round bales are stacked too high, removing one of them affects the balance of the whole stack;
• the lack of falling objects protection (FOPS) fittings on the forklift.

What are the possible consequences (severity)?
• damage to machinery, serious injury, death.

What control measures should he have taken to reduce the risks?
He should have:
• stacked the round bales lower and in a stable configuration;
• arranged the round bales more securely and monitored their stability;
• fitted the forklift with falling objects protection (FOPS).
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CHAPTER 14:

Machinery and
equipment
machinery is used in almost every type of agricultural operation. Whatever
your type of business or its degree of automation, you inevitably rely on machin-
ery to a certain extent. The machinery may be in the form of a vehicle with a
cab where the operator sits and operates the controls while driving (e.g. tractor,
harvester, forklift) or it may be stationary machinery operated by the power
take-off (PTO) of a tractor, or powered by electricity, water or by hand.

14.1 Machinery-related hazards

While machinery primarily makes our lives easier it can also be responsible for a number of health and safety
problems.

Operating machinery may expose the user to various hazards, associated withmovement or mechanical
actions such as cutting or bending, typically:

• revolving shafts, wheels or discs;
• revolving augers, worms or spirals in casings;
• revolving drums, spiked cylinders or beaters;
• in-running nips points;
• reciprocating, oscillating or sliding motions.

An easy way to consider machinery hazards is to ask yourself five basic questions in relation to any
machine and consider the possible severity of injury.

This chapter
deals with:
• Machinery-related

hazards
• Purchasing machinery
• Starting to use the

machinery
• Safe use of machinery
• Children and machinery
• Accessories
• Maintenance and

repairs
• Decommissioning

machinery/equipment
• Tools and workshops
• A case study

1. traps: Can I suffer an injury from trapping a
limb or being crushed in any closing motion or
passing movement (e.g. silage shears, crushed
by slow rolling vehicle)?

2. Impact: Can I suffer an injury due to the speed
of movement (e.g. struck by moving vehicles,
post-drivers)?

Toto oceněné video bylo vytvořeno v rámci kampaně na 
předcházení vzniku alergií u mladých pekařů. Film pojednává 
o mladém pekaři Antoinovi, který si začíná uvědomovat rizika 
spojená s jeho povoláním, jako je alergická reakce dýchacího ústrojí 
způsobená moučným prachem. Cílem videa je motivovat pekaře, 
zejména ty mladší, aby přijali vhodná pracovní opatření za účelem 
ochrany svého zdraví, např. tím, že si budou vyplachovat nos.

https://osha.europa.eu/cs/node/13085

Příklady z databáze

Jste přesvědčeni o tom, že úklid je málo rizikový? Bohužel tomu tak 
není. Zametání betonové sutě a jiného stavebního odpadu může 
rozvířit spoustu prachu, který představuje vysoké riziko pro zdraví 
pracovníků. Tato internetová stránka vysvětluje, jak a proč je třeba 
omezit uvedená rizika tím, že se vyhneme zametání. Z grafů vyplývá 
zaprvé, kolik oxidu křemičitého se rozvíří zametáním betonové sutě, 
a zadruhé to, jak množství prachu výrazně poklesne, když se 
k odstraňování prachu použije vysavač. Další výhodou je, že prach se 
později znovu neusazuje.

https://osha.europa.eu/cs/node/12180

Tyto nezávazné pokyny poskytují informace o správné praxi při 
provádění směrnic o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci 
a uvádějí praktické příklady možných rizik a nebezpečí při práci 
v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, společně s užitečnými 
vysvětleními. Pokyny obsahují celou řadu příkladů správné praxe, 
které buď byly vybrány z již existujících pokynů, nebo byly zvlášť 
vypracovány pro tyto pokyny. Jsou k dispozici ve 23 jazycích EU.

https://osha.europa.eu/cs/node/12744

Krátké video: Pekař Antoine trpí astmatem

Pokyny EU: Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v zemědělství, při chovu hospodářských zvířat, v zahradnictví a lesnictví

Pokyny a videa: Prach ve stavebnictví: zametání

© European Union, 2012
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Arbejdsbeklædning
Kemi og biologi.

Anvendelse til 
beskyttelse mod

Typer, beskyttelses- 
klasser, mærkning, krav
og betydning

Hvor/til hvad anvendes 
værnemidlet?

Tilpasning af
værnemidlet

Begrænsninger
i brugen af værnemidlet

Holdbarhed,
levetid og opbevaring
 
Tilbehør og
kombinationsmuligheder

Anbefalinger

Arbejdsbeklædning skal beskytte mod hudkontakt med vaske- og rensemidler indeholdende stoffer og materialer, der kan være ætsende, irriterende for 
huden og/eller allergifremkaldende. Ved kontakt med snavsetøj forurenet med sekreter/ekskreter skal arbejdsbeklædningen beskytte mod skadelige 
bakterier/virus og mod påvirkning af medicinrester, f.eks. cytostatika. 

Det er vigtigt altid at indordne sig efter de lokale retningslinjer for brug af arbejdsbeklædning, der er gældende på den pågældende virksomhed eller 
institution. Arbejdsbeklædning kan f.eks. være; kittel, bukser, busseronne, forklæder og overtræksforklæder. 
For hjælp til valg af arbejdsbeklædning scan koden.

Arbejdsbeklædningen skal yde beskyttelse under udførelsen af arbejdsopgaver i vaskeriet, hvor der er risiko for kontakt med kemiske stoffer og mate-
rialer i form af støv, stænk, sprøjt og dråber samt potentielt smittefarligt snavsetøj, der kan være forurenet med sekreter/ekskreter i form af blod, urin, 
opkast og ekskrementer samt medicinrester som cytostatika. Beskyttelsesovertræk/forklæde skal benyttes i indsorteringen. Omvendt skal beskyt-
telsesovertræk/forklæde tages af, når indsorteringen forlades.

Arbejdsbeklædningen skal have den rette størrelse, god pasform og være komfortabel. Det sikrer den bedste bevægelsesfrihed.

Som udgangspunkt skal arbejdsbeklædningen skiftes hver dag.  Arbejdsbeklædningen skal være hel, ren og tør og skiftes, hvis der sker gennemvædning 
fra det snavsede tøj. For sygehusvaskerier gælder, at beskyttelsesovertræk skal udskiftes dagligt.
Er arbejdsbeklædningen revet i stykker eller tyndslidt, ydes ikke optimal beskyttelse og beklædningsdelen bør kasseres. 

Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid.  

Ingen supplerende informationer.

Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale og arbejdsbeklædning, skal forefindes på et for personalet synligt 
og velkendt sted og gerne i lokalet. 

HJELM ÅNDEDRÆTS
VÆRN

HANDSKER ØRE VÆRN ØJENVÆRN FODTØJARBEJDS
DRAGT

Vaskeri

Tilbage til oversigt< Tilbage til vaskeri<

Skan for mere
information.

www.healthy-workplaces.eu/cs
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Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

Pro účely reprodukce nebo použití fotografií je nutné požádat o povolení přímo daného držitele autorských práv.

Fotografie použité v této publikaci zobrazují řadu pracovních aktivit.

Nemusí vždy ukazovat příklady správné praxe nebo být v souladu s požadavky právních předpisů.

Další informace

Pokud máte připomínky k této databázi nebo 
pokud můžete doporučit zajímavý nástroj či pokyny, 
které dosud nejsou součástí databáze, kontaktujte 
prosím agenturu EU-OSHA na této e-mailové adrese 
partners@healthy-workplaces.eu

Další informace o nebezpečných látkách a o 
tom, jak je mít pod kontrolou, jsou k dispozici na 
internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště 
https://healthy-workplaces.eu/cs

nebo v tematickém oddíle věnovanému 
nebezpečným látkám https://osha.europa.eu/cs/
themes/dangerous-substances

#EUhealthyworkplaces

Ilustrovaný průvodce o osobních ochranných pracovních prostředcích pro zahradníky, kadeřníky, pracovníky úklidu, pracovníky prádelen, policisty a pracovníky v kuchyni

Ilustrovaný průvodce s názvem „Osobní ochranné pracovní 
prostředky“ vám pomůže vyhledat rukavice a další ochranné 
pracovní prostředky, které potřebujete při každodenní práci.

https://osha.europa.eu/cs/node/11168

Cílem těchto pokynů je poskytnout vnitrostátním inspektorům 
práce jistotu při řešení rizik plynoucích z respirabilního prachu 
krystalického oxidu křemičitého a při řízení těchto rizik a zvýšit 
tak účinnost jejich zásahů na staveništních. Zdraví pracovníků ve 
stavebnictví je stejně důležité jako jejich bezpečnost. Hlavním 
cílem pracovní skupiny, která tyto pokyny vypracovala, je podpořit 
vnitrostátní inspektory práce, aby na evropských staveništích 
řešili zdravotní rizika plynoucí z respirabilního krystalického oxidu 
křemičitého naprosto stejně jako v případě bezpečnostních rizik 
(např. při práci ve výškách).

https://osha.europa.eu/cs/node/12711

Pokyny pro vnitrostátní inspektory práce při řešení rizik pro pracovníky v důsledku expozice respirabilnímu krystalickému oxidu křemičitému na staveništích
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Vypracovala: Rada pro pracovní prostředí v odvětví služeb
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