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Pokyny pro odstranění nebo snížení působení rizik při pracovních činnostech : 

1. Ruční manipulace:
- odstraň nadbytečné manipulační úkony – zbývající usnadni 
- při zdvihání břemen se snažte, aby těžiště manipulovaného materiálu bylo co nejblíže Vašeho těla – do 

15 cm
- břišní svalstvo má být při zvedání břemene zpevněno
- břemeno má být pokládáno a zvedáno se zapojením silových svalů dolní končetin a bez otáčení  nebo 

bočních výchylek  (úklonů) trupu
- uchopení břemen musí být celými dlaněmi, nikoliv jen konečky prstů
- při vodorovném zvedání břemen se snažte, aby břemeno zůstalo ve stejné výšce
- ruční dopravní prostředky tlačte zezadu, nikdy ne z boku
- před začátkem práce s nebezpečnými látkami musí být zkontrolován stav držadel , uzavření nádob a 

pevnost obalů
- neodkládejte nepotřebný materiál do komunikačních manipulačních tras

2. Obsluha regálů:

- regály prázdné, částečně zaplněné i zcela zaplněné musí být stabilní
- regály ani jejich části nesmí být přetěžované
- nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být označena na viditelném místě,trvanlivě a čitelně
- je zakázáno lézt do regálu nebo na něj popř. do něj vstupovat
- ruční obsluha částí regálů ve výšce nad 1800 mm musí být prováděna pouze z bezpečných zařízení – 

schůdky, štafle, žebříky apod. , kde platí zásady, že se zakazuje stát při manipulaci na poslední podestě 
žebříkových schůdků,

- označení nosnosti regálové buňky a sloupce musí být vyvěšena na viditelném místě,
- rozměry zakládaného materiálů musí odpovídat provedení regálu,
- zakazuje se používat poškozených, nestabilních regálů - regál se musí označit - „POŠKOZEN - 

NEPOUŽÍVAT !“,

4. Komunikace:

- bezpečná obsluha regálu vyžaduje i bezpečný přístup nebo příjezd k regálům. Proto je třeba zajistit, aby 
skladovaný materiál nebyl volně pokládán kolem regálů – nic nesmí bránit  zakládání nebo odebírání 
materiálu

- uličky mezi regály nebo skladovanými paletami musí být min. 80 cm

5. Údržby, opravy a kontroly regálů

- překontrolování regálů musí být provedeno před uvedením do provozu, po každém přemístění a 
přestavění regálu a nejméně 1x za dva roky musí být regál překontrolován, zda odpovídá z hlediska 
stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti.

- O výsledku kontrol musí proveden záznam v deníku regálů – viz příloha č. 1 PB 
- regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku, nesmějí být používány. 

V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popř. znemožněna jeho použitelnost
- opravy regálů smí provádět jen pověřený pracovník

 6. Zásady naskladňování - ukládání materiálu -  povinnosti pracovníků:

- Materiál nesmí být skladován do uliček vedle regálů, do  průjezdů, průchodů apod., musí být zajištěn 
volný přístup k rozvodným skříním, přenosným has. prostředkům a hydrantům
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- bezpečná obsluha regálu vyžaduje i bezpečný přístup nebo příjezd k regálům. Proto je třeba zajistit, aby 

skladovaný materiál nebyl volně pokládán kolem regálů – nic nesmí bránit  zakládání nebo odebírání 
materiálu

- Materiál a předměty musí být skladovány tak, aby se při odebírání nebo delším skladování nemohly 
sesunout 

- Při stohování balíků s materiálem nebo zbožím nesmí být překročena jejich stohovací výška a nosnost 
- Vzdálenost naskladněného materiálu  od osvětlení musí být min. 500 mm, od otopných těles 500 mm
- Stohy  se nesmí opírat o konstrukce, zdi , sloupy, příčky  apod. 
- případné nečistoty musí být odstraňovány

7. Zásady vyskladňování materiálu 

- Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci  prostorách – možnost výskytu cizích osob 
- při vyskladňování a naskladňování musí pracovníci zajistit dveře nebo vrata proti samovolnému pohybu
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Příloha č. 1

DENÍK
kontrol regálů

č:…………….


