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ZÁSADY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI  
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

 
 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce 
 

 Do zaměstnání nastupujte vždy duševně a tělesně připraveni. 

 Při práci si počínejte tak, abyste neohrozili své zdraví a svou bezpečnost ani zdraví a 

bezpečnost svých kolegů a dalších osob.  

 Dodržujte právní i firemní předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci  

a stanovené pracovní a technologické postupy. 

 Na pokyn zaměstnavatele se zúčastněte školení BOZP, odborných školení a podrobte 

se pracovně-lékařským prohlídkám a vyšetřením. 

 Vznik úrazu (svého nebo jiné osoby) oznamte neprodleně nadřízenému, postarejte se 

o okamžité ošetření úrazu a jeho zaevidování do Knihy úrazů. 

 Při práci používejte předepsané osobní ochranné pomůcky. Dbejte na správnou úpravu 

pracovního oděvu a na správné obutí. 

 Nepožívejte na pracovišti alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 

nevstupujte pod jejich vlivem na pracoviště. 

 Dodržujte zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm do všech prostorů, kde se 

chovají zvířata a kde jsou umístěny hořlavé materiály (sláma, krmiva, chemikálie, 

pohonné hmoty). 

 Udržujte pořádek na pracovišti. 

 Každou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost, ohlaste přímém 

nadřízenému. Zjištěné závady neodstraňujte sami, pokud k tomu nejste oprávněni. 

 Nezdržujte se v prostorách zakázaných a vyhrazených jen povolaným osobám, pokud 

k tomu nemáte potřebné povolení. 

 Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým a jiným zařízením, se kterým nejste 

řádně seznámeni a nemáte-li k jeho obsluze potřebnou kvalifikaci. 

 Udržujte svěřené stroje a zařízení, nástroje, nářadí a ochranné pomůcky v použitelném 

stavu. Vadné okamžitě vyměňte. 

 Při práci s nebezpečnými látkami určenými k postřikům, desinfekci nebo čištění se 

seznamte s jejich příslušným bezpečnostním listem. Tyto látky nenechávejte volně 

přístupné.  

 Před vstupem do nádrží, cisteren, jímek, studní, senážních a silážních jam či věží si 

ověřte, zda v nich není nebezpečný plyn. Nikdy do nich nevstupujte bez zajištění další 

osobou. 
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Zásady při práci se zemědělskou technikou 
 

 Obsluhujte a opravujte pouze stroje a zařízení, pro něž máte odbornou způsobilost. 

 Před prací se stroji a technickými zařízeními se seznamte s návodem pro obsluhu, 

údržby a opravy, průvodní dokumentací stroje a zařízení. 

 Před vlastním použitím stroje nebo zařízení zkontrolujte jeho technický stav. 

 Při vystupování a nastupování do kabiny stroje postupujte rozvážně, dbejte na očištění 

stupaček, přidržujte se madel. Nevyskakujte z pohybujícího se stroje ani na něj 

nenaskakujte. 

 Při startování, připojování, odpojování a přestavování stroje nebo zařízení se 

přesvědčte, zda není nikdo ohrožen. 

 Neopouštějte kabinu pohybujícího se traktoru při spojování soustavy. 

 Nepoužívejte stroj s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými kryty. Neotvírejte 

ochranné kryty na stroji dříve, než se zastaví všechny pohybující se části stroje.  

 Při opravě a údržbě zajistěte stroj proti samovolnému pohybu, překlopení, sjet nebo 

nežádoucímu spuštění. 

 Při práci ve svahu používejte pouze techniku s odpovídající svahovou dostupností, 

přizpůsobte rychlost jízdy terénu a dodržujte zásady bezpečného otáčení ve svahu. 

 Při manipulaci na ložné ploše, s bočnicemi a s materiálem u stroje dbejte na 

bezpečnost. Po ložné ploše postupujte rozvážně, při uvolňování bočnic při vysýpání 

stůjte mimo prostor pádu materiálu. 

 Při skupinovém nasazení strojů dodržujte bezpečnou vzdálenost. 

 Nepřevážejte v kabině traktoru nebo samojízdného stroje více osob, než je povoleno.  

 Stroj či zařízení po přerušení nebo ukončení práce zajistěte proti zneužití 

neoprávněnou osobou. 

 
 

Zásady při práci s hospodářskými zvířaty 
 

 Zvířata netýrejte a nedrážděte.  

 Ke zvířatům přistupujte klidně, rozhodně a se zvýšenou opatrností, naučte se poznávat 

jejich chování a reakce. 

 V objektech pro chov zvířat dodržujte časový režim, denní rozvrh pracovních  

 operací včetně klidu a odpočinku při ošetřování zvířat. 

 Před přístupem ke zvířeti ho nejprve hlasem upozorněte na svou přítomnost. 

 Nepřistupujte k ležícím zvířatům, s výjimkou zvířat nemocných nebo zraněných. 

 Ke zvířatům přistupujte pouze ze strany, kde nehrozí riziko přimáčknutí či přiražení ke 

zdi nebo sloupu. 

 Nevstupujte mezi volně ustájená zvířata bez přítomnosti další osoby ve stáji. 

 Při ošetřování nemocného nebo poraněného zvířete a zvířete, které je nebezpečné či 

se tak projevuje, se jistěte dalším zaměstnancem. 
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 Nevoďte zvířata na řetězu, používejte ohlávku opatřenou vodícím řemenem, 

provazem nebo tyčí. 

 Venkovní prostory určené pro chov zvířat zabezpečte vždy tak, aby nedocházelo 

k únikům zvířat. 

 Při nahánění zvířat pomocí uliček a zábran otevírejte vrata nebo branku vždy zvenku a 

tak, abyste byli chráněni konstrukcí. 

 Při odklízení chlévské mrvy nevstupujte do prostoru pohybujícího se oběžného 

shrnovače. 

 Udržujte chodby ve stáji čisté, suché a průchozí. 

 Nenechávejte otevřené a nezajištěné močůvkové jímky, shozy ve stropech a zdech. 

 Veterinární a dezinfekční prostředky používejte pouze k účelům, ke kterým jsou 

určeny. 

 
 

Zásady požární ochrany 
 

 Počínejte si tak, abyste nezavdali příčinu ke vzniku požáru. 

 Dodržujte právní i firemní předpisy a pokyny o zajištění požární ochrany. 

 Na pokyn zaměstnavatele se zúčastněte školení o požární ochraně. 

 Každou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit požární bezpečnost, ohlaste přímém 

nadřízenému. 

 V případě požáru zajistěte vlastní bezpečnost, zahajte hasební práce a proveďte 

opatření k zamezení šíření požáru, ohlaste požár na IZS a vyhlaste požární poplach. 

 Dodržujte zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm do všech prostorů, kde se 

chovají zvířata a kde jsou umístěny hořlavé materiály (sláma, krmiva, chemikálie, 

pohonné hmoty). 

 Dodržujte zákaz používání elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů, zejména 

v blízkosti otevřeného ohně. 

 Neprovádějte opravy elektrické instalace, nemáte-li k tomu oprávnění. 

 Nezastavujte jakýmkoli materiálem únikové cesty a východy, přístupy k rozvaděčům 

elektrické energie, k hlavním uzávěrům plynu, vody, hasícím přístrojům, požárním 

hydrantům atd.  
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