
Provozní řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v poloprovozních 
laboratořích (budova E - přádelna, tkalcovna, pletárna) a laboratoři 

textilních struktur (budova B) katedry textilních technologií 
 
Nesprávné a nebezpečné jednání při práci v prostorách laboratoří katedry textilních technologií, tj. 
v přádelnické, tkalcovské a pletařské části a v laboratoři textilních struktur se může stát příčinou 
pracovního úrazu. Pro bezpečný výkon pracovní činnosti nestačí jen odborné znalosti, ale je nutné 
dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla. 
 
Dodržujte proto při práci v  laboratořích tyto zásady: 
 

- Nepoužívejte stroje, přístroje a nástroje, které Vám nebyly přiděleny. 
- Vyučující je povinen proškolit studenty, jak bezpečně pracovat. Nerozumíte-li něčemu nebo 

vám není vše zcela jasné, požádejte o vysvětlení. 
- Neuvádějte stroj, přístroj nebo jiné zařízení do chodu, dokud se nepřesvědčíte, že tím 

neohrozíte nikoho na zdraví nebo životě. 
- Nedotýkejte se pohybujících se částí strojů. Je přísně zakázáno mazat, čistit, seřizovat a 

opravovat stroje v chodu. Nedotýkejte se elektrických zařízení a elektrického vedení. Nikdy 
na nich neopravujte závady. Opravy smí provádět pouze odborník k tomu určený. 

- Jste povinni při práci používat ochranné pomůcky a prostředky, které vám byly doporučeny. 
- V poloprovozních laboratořích musíte nosit při práci vhodný oděv, obuv a ochranné pokrývky 

hlavy. Při práci na strojích je přísně zakázáno nosit prsteny a volně visící řetízky. 
- Každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit zranění vám ale i ostatním, jste povinni 

okamžitě ohlásit vedoucímu cvičení. 
- Při práci s velmi ostrými mikrotonovými noži v laboratoři textilních struktur je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti. 
- Nezdržujte se v nebezpečných prostorách nebo na pracovišti, které vám nebylo určeno. 
- Pořádek a čistota na pracovišti chrání před úrazy. Udržujte stroje, přístroje a nářadí, s kterým 

pracujete, v bezvadném pořádku a stavu. Eventuelní závady nahlaste ihned vyučujícímu. 
- Nevyrušujte své spolupracovníky při práci. Škádlení, žerty, hry, hádky apod. mohou vést 

k vážnému úrazu. 
- Požití alkoholu před zahájením výuky je zakázáno. V laboratořích není posluchačům ani 

zaměstnancům dovoleno jíst a pít, k jídlu a k pití není dovoleno používat laboratorního skla. 
Případné zdravotní potíže oznamte vedoucímu cvičení. 

- Ve vlastním zájmu oznamte vyučujícímu každé sebemenší zranění, které se přihodilo vám 
nebo vašemu spolupracovníkovi. 

- V prostoru provozních laboratoří je zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření. 
- Při práci s chemikáliemi je nutné dodržovat základní pravidla chemické laboratorní techniky. 

Chemikálie musí být skladovány ve speciálních nádobách na odděleném místě a pod 
uzamčením. 

- Po skončení práce je nutné vypnout elektrické spotřebiče a používané přístroje ze sítě. 
- Jste povinni účastnit se instruktáže a výcviku prováděného v zájmu zvýšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví a požární ochrany při práci. Instruktáž a výcvik se týká znalosti platných 
bezpečnostních předpisů, poskytování první pomoci, způsobů hašení požáru a zacházení 
s hasícím přístrojem, umístění hasících přístrojů, umístění hlavních uzávěrů elektrického 
proudu a vody. Bez řádného proškolení nesmí žádný posluchač ani zaměstnanec pracovat 
v laboratořích. 

 
 
V Liberci dne 8. 1. 2009     doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková 

vedoucí KTT 


