
Napo v…. rizikové situaci 

a přijetí opatření na zajištění bezpečnějšího a zdravějšího pracoviště. Film se 
věnuje některým z nejběžnějších rizik na pracovišti a o potřebě postupu: Zastav 
se - přemýšlej – zachovej se správně.

omezit a pomocí praktických příkladů přivést diváky k lepšímu pochopení 
významu pojmu „riziko“.

Hodnocení rizika
Naším cílem je pochopení účelu hodnocení rizik včetně vysvětlení jeho 
důležitosti při předcházení nehodám při práci a možných zdravotních dopadů.  
Konkrétně se zaměřujeme na:

Proč je třeba hodnotit rizika?
Hodnocení rizik je základem pro úspěšné řízení bezpečnosti a ochrany při práci 
a klíčem ke snížení nehod souvisejících s prací a nemocemi z povolání. Pokud se 

Co to je hodnocení rizik?
Hodnocení rizika je proces posuzování rizik v souvislosti s nebezpečími 

práce, které se týká následujících otázek: 

kontrolu rizik

Typická rizika na pracovištích (mnohé z nich existují i doma) jsou: 

lešení nebo ze střechy)

NÁPOVĚDA PRO UČITELE
Napo – Lovec nebezpečí: Lekce druhá
Přijetí opatření a prevence



při nevhodných pracovních polohách – jako jsou vnucená rotace těla, otáčení 
(např. při práci s počítačem), opakované pohyby (např. při práci na montážní 
lince)

nebo podráždění pokožky a mající dlouhodobé zdravotní dopady (jako je 
rakovina, respirační onemocnění a alergie)

klinických laboratořích, při nedostatečné údržbě klimatických zařízení

záření, atd.

se dají použít pro ilustraci u výše uvedených nebezpečí či rizik (tabulka A).

Přístup k hodnocení rizika v pěti krocích
Tato lekce se zaměřuje na konečné tři kroky hodnocení rizik, na přijetí rozhodnutí 
o preventivních opatřeních, jejich zavedení, monitoring a přezkoumávání 
účinnosti opatření. První dva kroky jsou uvedeny v lekci první tohoto tématu.

rizik podle důležitosti“ jsou obsaženy v lekci první Napova lovu na nebezpečí s 

Krok 3 – Stanovení preventivních opatření
Dalším krokem je rozhodnutí o způsobu snížení nebo odstranění rizika. Nejprve 
zvažte, zda je možné riziko odstranit.

Pokud ne, jak je možné rizika mít pod kontrolou, aby nedošlo k ohrožení 

úvahu následující všeobecné principy:

nebezpečí!“)

nahrazení dráždivé chemické látky nedráždivou – podívejte se na epizodu 3 

problém se vyřeší kupříkladu vlhčením listu pily vodním roztokem po dobu 
jejího pohybu, čímž se předchází tvorbě prachu)

pokud se při pracovní činnosti jako je sváření nebo při natěračských pracích, 
vytvářejí škodlivé plyny nebo výpary, je potřebné instalovat vhodné a účinné 
odsávací systémy, než poskytovat jednotlivým pracovníkům individuální 
ochranu dýchacích cest)



stroj není tak hlučný jako původní, který vystavoval pracovníky riziku hluku – 
zastaralá technologie by se měla přestat používat)

na pracovišti je stálým procesem) 

Krok 4 – Přijetí opatření

zapojit do spolupráce všechny zainteresované a zpracovat plán s uvedením:

Krok 5 – Monitorování a kontrola
Celý systém nebude fungovat, pokud nebudou vykonávány pravidelné kontroly 
a sledování, zda přijatá preventivní nebo ochranná opatření jsou zavedena, 

třeba se pravidelně vracet v závislosti na povaze rizika, při změně pracovní 
činnosti, nebo po ukončení šetření nehody či tzv. skoronehody (nebezpečné 
situace, která jen shodou okolností neskončila úrazem nebo poškozením zdraví). 
Hodnocení rizik není jednorázovou činností.

Záznamy hodnocení
Hodnocení rizik se musí zaznamenávat. Záznamy se mohou použít pro:

dat a zúčastněných osob

Úloha a odpovědnost

učiteli). Žáci vědí, co a jak při každodenní činnosti vykonávají a jsou si převážně 

znalosti jsou také potřebné ke zpracování uskutečnitelných preventivních opatření, 
které jim pomohou k vlastní ochraně, k ochraně spolužáků a jejich učitelů.



Zaměstnanci (žáci) a jejich zástupci mají právo/povinnost:

situace (viz scénka 1 „Důležitost značení“ v Napových dobrodružstvích)

zdraví

omezení

zdraví neohrožujících pracovního (školního) prostředí

staveništi)

Napova dobrodružství)

staveništi)

pracovní prostředky, např. ochranné rukavice, chrániče sluchu, ochranné přilby, 

Některé otázky, které mohou děti položit učiteli nebo rodičům

Některé odpovědi žákům

kousnutí

zelená: viz signalizace na semaforu)

událostí, kdy prvotní nehoda s nízkou nebezpečností způsobí řadu dalších 
nehod, které nakonec vedou k vážným následkům (viz epizoda 8 „Špatný sen“  - 



HSE (Spojené království), 
DGUV (Německo), INAIL INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a AUVA (Rakousko). 

Riziko Film Scénka

Zachycení vozidlem

Zachycení vozidlem
staveništi

6. Každý svou cestou

Spěch nebo nedostatečná 
koncentrace

2. Změna plánu

Unavený a ve spěchu 5. Ve spěchu

Vysoká rychlost a skrytá rizika Napo v …rizikové situaci 5. Kombinace rizik

látky!“
4. Hořlavý

Film: Příběh nejlepších značek 6. Zákazová značka  - Zákaz kouření

Film: Příběh nejlepších značek 

Film: Příběh nejlepších značek 6.  Značka protipožární ochrany - Hasicí 
přístroj

i jinde 
Scénka: Napo připravuje osvětlení 
večírku 

Stroje a zařízení

Stroje a zařízení Napova dobrodružství 6. Odpovídající ochrana v pravou dobu

Stroje a zařízení Napo v …rizikové situaci 

Hluk

Chemické látky

Chemická rizika
látky! 

Uklouznutí a pády

Riziko uklouznutí Napova dobrodružství 2. Důležitost značení

Pád ze schodů Napova dobrodružství 3. Nedostatečné značení

Pád ze schodů
i jinde

Scénka: Napo na schodech plných 
překážek

Pád z výšky
staveništi 

2. Prevence pádu

Padající předměty
staveništi 

1. Stavět na bezpečnosti

Ruční manipulace s břemeny

Těžká břemena
staveništi 

5. Když záda stávkují

Těžká břemena 3. Rozděl a panuj

Těžká břemena 10. Protáhni se  

Těžká břemena 9. Kdo z koho

Nesprávné držení těla 5. Otáčej se s rozumem 

Nesprávné držení těla 7.  Správná výška 

Vibrace

Vibrace 8. Vibrace

Tabulka  A

Lekce první bloku Napo - Lovec nebezpečí se zaměřuje na další 


