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Práce s ručním nářadím a nástroji 
 Bezpečnost pracovního místa 

 udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené, 

 buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, 

 Nepoužívejte nářadí a nástroje pokud jste unaveni, 

 nepracujte pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, 

 noste a používejte osobní ochranné pomůcky, bezpečnostní obuv s 

protiskluzovou podrážkou, 

 vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a 

udržujte vždy rovnováhu, 

 noste vhodný oděv,  

 Nenoste volný oděv, nebo šperky (prstýnky, náramky…), vlasy, noste 

zastrčenou i košili v kalhotách, 

 v uších nemějte sluchátka z přehrávačů . … 

 



Práce s ručním nářadím a nástroji 
 Fyzická zátěž manipulace s břemeny, lokální svalová zátěž 

 Vibrace - přenos vibrací na ruce při používání elektrického nářadí - vrtačky, 

brusky, el. pily, soustruhy. . ., 

 dodržování limitů pro manipulaci s břemeny žáky – viz NV 361/2007, 

 

 



Práce s ručním nářadím a nástroji 
 Kladivo  

 musí být dobře nasazeno na násadě a zaklínováno aby nevypadlo, 

 netlučte kladivem o kladivo, 

 při zatloukání malých hřebíků použijte pinzetu, 

 držte násadu kladiva na jejím volném konci. 

 Ruční pily 

• nepoužívejte poškozené pilové listy,  

• při prořezávání materiálu nenechávejte končetiny pod pilovým listem,  

• krácený materiál mějte bezpečně upevněný. 

 Hoblíky  

 pokládejte  ostřím na žlábek, tak, aby jste se nezranili o ostří želízka, 

 nepřejíždějte prstem přes ostří, 

 hoblovaný materiál musí být pevně upnutý. 

 



Práce s ručním nářadím a nástroji 
 Dláta  

 musí být dobře nasazeno na rukojeti, dřevěná rukojeť musí být opatřena 

kovovým kroužkem, který zabraňuje jejímu rozštípnutí, 

 při dlabání dbejte zvýšené opatrnosti,  

 neobracejte dláto proti ruce, nebo proti nejbližším, 

 neřezejte dlátem proti ruce, 

 dlabaný materiál mějte pevně připevněný k pracovní podložce. 

 Vrtáky 

• nepoužívejte poškozené vrtáky,  

• při  vrtání nepřidržujte materiál proti vrtáku, aby vám nezajel do ruky, 

• při vrtání dbejte na to, by se nám vrták v materiálu tzv. nedusil, může se 

kousnout, nebo může dojít k zahoření,  

• vrtaný materiál mějte vhodně upevněný ve svěráku, nebo svěrkou. 



Práce s ručním nářadím a nástroji 
 Šroubovák  

 nepoužívejte šroubovák k dlabání, nebo k sekání, 

 nešroubujte nikdy proti ruce. 

 Pilníky a rašple 

 každý pilník nebo rašple musí být opatřena násadou (rukojetí). 

 Kleště 

 používejte nepoškozené kleště, 

 při vytahování hřebíků dejte pozor na vaši stabilitu, 

 Špička 

 nepracujte špičkou proti dlani, očím…, 

 Truhlářská svěrka 

 neupusťte si svěrku na nohu, na prsty, 

 při povolování svěrky dejte pozor na vznik záděry. 
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