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Anotace: 

Pačkovský, J.: Rizikové faktory pracovních podmínek při zásilkové přepravě 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 48 s. 

Obsahem této bakalářské práce je hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek 

přepravních služeb a navrhování zlepšení v oblasti ochrany zdraví při práci. Práce je členěna 

na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé rizikové 

faktory pracovních podmínek a požadavky týkající se bezpečnosti ochrany zdraví při práci. 

V praktické části práce jsou jednotlivé rizikové faktory hodnoceny a analyzovány v reálných 

pracovních podmínkách. Na základě těchto hodnocení jsou navržena opatření ke zlepšení 

pracovních podmínek.  

Klíčová slova: rizikové faktory, břemena, fyzická zátěž, pracovní polohy 

Annotation:  

Pačkovský, J.: Risk Factors of Work Conditions in Parcel Transport 

Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 48 s. 

The content of this bachelor thesis is to evaluate risk factors of transport services 

operating conditions and propose improvements in Health and Safety. The thesis is divided 

into two parts – theoretical and practical. The theoretical part describes different risk factors 

of operating conditions and requirements relating to Health and Safety. The practical part 

evaluates the individual risk factors and analyzes them in real operating conditions. The 

measures to an improvement of operating conditions are designed on the basis of these 

evaluations. 

Key words: risk factors, weights, physical strain, operating positions 
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1. Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být v dnešní době samozřejmostí. 

Zaměstnavatelé by měli dbát na to, aby své zaměstnance nevystavovali pracovním rizikům. 

Protože právě zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem firem. Bez nich by firma 

nemohla úspěšně fungovat. Zaměstnavatelé by se měli sami aktivně podílet na vyhledávání 

pracovních rizik a snažit se je eliminovat. Neměli by tuto činnost brát pouze jako nutné zlo, 

kterou jim nařizuje legislativa, které je okrádá o čas a peníze. 

Zásilkové služby existují už několik desetiletí. Ovšem až s rozvojem internetu, 

respektive internetových obchodů, dochází k masivnímu rozvoji přepravních služeb. Na 

českém trhu působí velké množství firem zabývajících se přepravou zásilek. Jsou to firmy, 

které působí celosvětově, či které své podnikání směřují pouze na Českou republiku. 

Dohromady tyto firmy zaměstnávají mnoho pracovníků. Je proto nutné poukázat jakým 

rizikům, či rizikovým faktorům, jsou tito zaměstnanci vystaveni.  

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit rizikové faktory pracovních podmínek firmy 

DHL a navrhnout opatření, které by dané faktory eliminovaly a tím zlepšily pracovní 

podmínky z hlediska ochrany zdraví.  
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2. Rešerše 

Pro dosažení cíle této bakalářské práce bylo zapotřebí prostudovat několik 

legislativních norem a publikací zabývajících se tématikou pracovních podmínek a BOZP.  

GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: 

Grada Publishing, 2002. 240 s. ISBN 80-247-0226-6. [1] 

Publikace definuje ergonomii a její základní oblasti, kritéria a parametry 

ergonomického hodnocení pracovních systémů. Popisuje pracovní polohy a zdravotní aspekty 

při práci, zabývá se manipulací s břemeny.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. [10] 

Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a upravuje práva a 

povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 375/2011 Sb. [11] 

Upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a 

podpory veřejného zdraví. Dále definuje soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich 

působnost a pravomoc, a úkoly dalších orgánů veřejné správy.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a nařízení vlády č. 

9/2013 Sb. [13]  

Toto nařízení se zabývá hodnocením a členěním rizikových faktorů pracovních 

podmínek, upravuje hygienické limity. Určuje minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnance při práci. Stanovuje podmínky poskytování osobních ochranných prostředků a 

hygienické požadavky na pracovní prostředí. 
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3. Teoretická část 

3.1. Základní pojmy související s bezpečností práce a ochranou zdraví 

Bezpečnost – stav, při němž je riziko ohrožení osob nebo vzniku škody vyloučeno nebo 

sníženo na přijatelnou úroveň. 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, cílem zajištění BOZP je předcházet nebo 

omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci.  

Riziko – pravděpodobnost výskytu nějaké události s nežádoucími následky.  

Rizikový faktor pracovních podmínek - Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 

(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například 

viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé 

mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). [12] 

Identifikace rizik – proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a 

umístění. 

Prevence rizik – veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na 

všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení pracovních rizik. 

OOPP – osobní a ochranné pracovní prostředky. Chrání zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jeho zdraví a bránit při výkonu práce. Musí splňovat požadavky stanovené 

prováděcím právním předpisem. 

Pracovní podmínky – souhrn všech skutečností, které přímo nebo nepřímo souvisejí 

s pracovním procesem a mohou ovlivňovat tělesné a duševní vlastnosti a schopnosti člověka. 

Soubor opatření k omezování možnosti vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí 

vznikajících v souvislosti s prací. Stav pracovního prostředí, fyzické a psychické zátěže, 

organizace práce. 

Pracovní prostředí – je dáno souborem fyzikálních, chemických a biologických faktorů, 

které svou kvalitou a kvantitou, případně dobou působení mohou nepříznivě ovlivnit 

zdravotní stav pracovníka.  

Pracovní úraz – nechtěná, náhlá, zevně působící škodlivá událost, která příčinně souvisí 

s činností organizace. Má za následek poškození zdraví pracovníka do té míry, že přechodně 

nebo trvale, zčásti nebo zcela nemůže plnit svou funkci. 
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3.2. Statistika pracovní úrazovosti za rok 2011 

Ve srovnání s rokem 2010 se v roce 2011 v České Republice stalo celkově méně 

pracovních úrazů. Bylo nahlášeno 47 111 pracovních úrazů s následnou pracovní 

neschopností, z toho 13 492 úrazů se týkalo žen. Ve 45 482 případech byla pracovní 

neschopnost delší než tři dny. 25 528 pracovních úrazů se obešlo bez pracovní neschopnosti. 

Bohužel došlo k navýšení počtu pracovních úrazů, které měly za následek úmrtí pracovníka. 

Konkrétně se stalo 125 pracovních úrazů s následkem smrti, což je o 4 případy více oproti 

roku 2010 (Graf č. 1). Prodloužila se také průměrná doba pracovní neschopnosti z důvodu 

pracovního úrazu. V roce 2011 to bylo 55,03 kalendářních dnů (Graf č. 3). [9] 

Graf č. 2 znázorňuje vývoj pracovních úrazů v letech 2002 – 2011. Zároveň jsou 

v grafu znázorněny úrazy, které skončily pracovní neschopností.  

 

 

Graf č. 1: Počty pracovních úrazů v letech 2002 – 2011 
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Graf č. 2: Počty smrtelných pracovních úrazů v letech 2002 - 2011 

 

 

 

 

  

Graf č. 3: Vývoj průměrné doby pracovní neschopnosti v letech 2002 - 2011 
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Celkově nejvíce pracovních úrazů a pracovních smrtelných úrazů se stalo ve 

zpracovatelském průmyslu, konkrétně 43,1 % z celkového množství. V tomto odvětví ale 

pracuje nejvíce pojištěnců.  Nejčastějšími zdroji pracovních úrazů (33 %) jsou materiály, 

břemena, výrobky a strojní součásti. [9]  

Činnost zásilkových přeprav spadá do skupiny „ Doprava a skladování“. Za rok 2011 

se v tomto pracovním odvětví stalo 9,4 % pracovních úrazů z celkového množství. [9] 

Mezi nejčastější příčiny pracovních úrazů patřilo špatně odhadnuté riziko, které stálo 

za 82,8 % z celkového počtu pracovních úrazů. Dalšími příčinami byli fyzické i psychické 

osobní nedostatky a riziko práce (8.2 %) a ohrožení pracovníka jinou osobou (2,1 %). [9]  

3.3.  Kategorizace prací 

Kategorizace prací zařazuje práce do jedné ze čtyř kategorií, podle míry výskytu 

faktorů a jejich rizikovosti, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Jde o souhrnné 

hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních 

podmínek. Těmito faktory jsou: fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická 

zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další, které mohou mít vliv na 

zdraví. 

Při zařazování prací do kategorií se stanoví kategorie rozhodujících faktorů 

v charakteristické směně. Rozhodujícími faktory jsou ty, které při dané práci mohou 

ovlivňovat, nebo významně ovlivňují zdraví. Charakteristickou směnou se rozumí směna, 

která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými 

rozhodujícími faktory odpovídá skutečné míře zátěže těmito faktory. V případě expozice 

několika faktory, se kategorie stanoví podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru. [11], [17] 

3.3.1. Kategorie 

Do kategorie první se řadí práce, při nichž podle současného poznání není patrný 

nepříznivý vliv na zdraví člověka.  

Do kategorie druhé se řadí práce, při nichž podle současného poznání lze očekávat 

jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při 

nichž nejsou překračovány hygienické limity. Dále práce, které splňují kritéria pro zařazení 

do druhé kategorie.  
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Do kategorie třetí se řadí práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a 

práce, které splňují kritéria pro zařazení do třetí kategorie, přičemž není spolehlivě snížena 

expozice osob škodlivým faktorům, a to pod úroveň hygienických limitů. Je nezbytné 

používat OOPP, organizační a jiná ochranná opatření k zajištění ochrany zdraví. Patří zde i 

práce, při nichž se opakovaně vyskytují nemoci z povolání. 

Do kategorie čtvrté se řadí práce, při nichž je riziko ohrožení zdraví vysoké, jenž 

nelze zcela vyloučit ani s použitím dostupných a použitelných ochranných opatření. [17] 

3.3.2. Povinnosti zaměstnavatele při kategorizaci prací 

Zaměstnavatel předává návrh na zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Limitní lhůtou je 30 kalendářních dnů ode dne zahájení 

výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel. Práce, které nebyly zařazeny, 

se považují za práce patřící do první kategorie.  

V návrhu na zařazení musí zaměstnavatel uvést: 

 označení práce 

 název a místo pracoviště, kde se práce vykonává 

 délku směny, v případě vícesměnného provozu režim střídání směn 

 hodnoty expozice rozhodujících faktorů v charakteristické směně na osoby 

vykonávající danou prací 

 návrh kategorie, do které má být práce zařazena 

 počet zaměstnanců, kteří danou práci vykonávají, z toho počet žen 

 jaká jsou přijatá opatření k ochraně zdraví osob vykonávajících danou práci. 

Práce, které zaměstnavatel zařadil do druhé kategorie, spolu důvody tohoto 

rozhodnutí, je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

V případě změn povahy práce, která má za následek její zařazení do třetí či čtvrté kategorie, je 

zaměstnavatel povinen příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví předložit nový návrh 

s potřebnými záležitostmi. [11] 

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn rozhodnout:  

 o zařazení práce do třetí či čtvrté kategorie na základě návrhu podaného 

zaměstnavatelem, 

 o zařazení práce, kterou zaměstnavatel zařadil do první či druhé kategorie, do vyšší 

kategorie, tj. do třetí či čtvrté, 

 o tom, že práce druhé kategorie je prací rizikovou, 
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 o tom, že práce, které se řadí do třetí či čtvrté kategorie již do této kategorie nepatří, 

 o tom, že práce druhé kategorie již není prací rizikovou. [17] 

Riziková práce je taková, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání či jiných 

nemocí souvisejících s prací. Je zařazena do třetí či čtvrté kategorie. Může být zařazena i do 

druhé kategorie v případě, že o tomto rozhodl příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. [11] 

3.4. Rizikové faktory pracovních podmínek 

Stanovitelné a hodnotitelné faktory, které mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. 

Tyto faktory jsou:  

 fyzikální 

 chemické 

 biologické 

 prach 

 fyzická zátěž 

 ergonomické a psychosociální 

 zraková zátěž 

 nepříznivé klimatické podmínky 

Fyzikální faktory 

Do této skupiny patří hluk, vibrace, elektromagnetické záření, osvětlení, ionizující a 

neionizující záření.  

 Hluk – nepříznivý zvuk, který má negativní vliv na lidské zdraví. Intenzita hluku se 

odvíjí od pracovního prostředí a především od konstrukce strojů a zařízení, které hluk 

vydávají. 

 Vibrace – mechanické kmitání a chvění hmotného tělesa. Vznikají pohybem pružného 

tělesa, jako například chodem strojů, přístrojů, motorů dopravních či jiných 

prostředků. Z těchto zdrojů se vibrace přenášejí na člověka přímo nebo 

prostřednictvím dalších materiálů. [8] 

 Ionizující a neionizující záření – přenos energie v podobě částic či 

elektromagnetických vln, schopnost přímo i nepřímo vytvářet ionty. Statická 

magnetická, elektrická či elektromagnetická pole.   
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Chemické faktory  

Chemické sloučeniny v pracovním prostředí vstupují do organismu nejčastěji 

dýchacími cestami, ve formě plynů, par nebo pevných či kapalných aerosolů - dýmu, prachu, 

mlhy. 

Biologické faktory 

Nejzávažnější jsou mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná onemocnění 

člověka (patogenní mikroorganismy). Viry, bakterie, plísně. Do pracovního prostředí se 

mohou uvolňovat i z klimatizačních zařízení či zaplísněných povrchů. 

Prach 

Znečištění ovzduší hmotnými částicemi. Např. tuhé aerosoly. Může mít 

nespecifikované, fibrogenní či dráždivé účinky. 

Fyzická zátěž 

Celková fyzická a lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemeny.  

Ergonomické a psychosociální faktory 

Prostorové řešení pracoviště a pracovního místa, pracovní polohy a pohyby. Pracovní 

doba a monotonie práce. Sociální klima na pracovišti a spokojenost zaměstnanců. [7]  

Zraková zátěž 

Náročnost na rozlišení detailů, zvláštní světelné podmínky, používání zvětšovacích 

přístrojů, neodstranitelné oslňování.  

Nepříznivé klimatické podmínky 

Vlhko, zátěž teplem a chladem. 

3.5. Hlavní rizikové faktory pracovních podmínek při zásilkové přepravě 

Zde budu podrobněji rozebírat jednotlivé rizikové faktory, které ovlivňují pracovní 

podmínky při zásilkové přepravě. Jedná se o tyto rizikové faktory: 

 fyzická zátěž 

 ergonomické – pracovní polohy 

 fyzikální - hluk 

 psychosociální 
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 klimatické podmínky 

3.5.1. Fyzická zátěž 

Fyzickou zátěží se rozumí celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž a manipulace 

s břemeny. Důležitým aspektem fyzické zátěže je i zvolená pracovní poloha.  

Celková fyzická zátěž 

Za celkovou fyzickou zátěž je považována zátěž při dynamické fyzické práci, která je 

prováděna většími svalovými skupinami. Je namáháno více než 50 % svalové hmoty. 

Posuzuje se podle energetického výdeje při práci a hodnot srdeční frekvence.  

Hodnoty směnového přípustného energetického výdeje při práci u mužů je 8 MJ, u žen 

5,4 MJ. Hodnota minutového přípustného energetického výdeje u mužů je 34,5 kJ x      , u 

žen 23,7 kJ x      . Nejvyšší přípustná hodnota srdeční frekvence při práci, dlouhodobě 

únosná, je 110 tepů/     .  

Lokální svalová zátěž 

Lokální svalovou zátěží je ta, při které jsou namáhány menší svalové skupiny při práci 

konané končetinami. Hodnotí se velikosti svalové síly, doba působení svalové síly, počty 

pohybů, četnost opakování pohybů a pracovní polohy končetin.  

Přípustný hygienický limit vynaložených svalových sil je 30 % Fmax u dynamické 

složky práce a 10 % Fmax u statické složky práce.  

 Fmax - maximální svalová síla, kterou je pracovník schopen vyvinout při 

maximálním úsilí.  

V případě překročení hygienických limitů fyzické zátěže je nutno práci přerušovat 

bezpečnostními přestávkami v délce 5 – 10 minut po každých dvou hodinách. [13] 

Manipulace s břemeny 

Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním 

nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování 

nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých 

ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění 

z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a 

přenášení živého břemene. [13] 



 

11 
 

Hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného břemene jsou uvedeny v Tab. 1: 

Tab. 1: Hygienické limity pro manipulaci s břemeny 

Pohlaví 
Občasné zvedání 

a přenášení 

Časté zvedání 

a přenášení 

Kumulativní hmotnost 

břemene/osmihodinová 

směna  

Při práci vsedě 

Muž 50 kg 30 kg 10 000 kg 5 kg 

Žena 20 kg 15 kg  6 500 kg 3 kg 

 

Rizika související s ruční manipulací s břemeny 

Nevhodně vykonávána práce může způsobit poranění zad a jiné muskuloskeletární 

poruchy. Tento typ poškození je následkem ruční manipulace s těžkými či neforemnými 

břemeny bez použití manipulačních prostředků (pásový dopravník, válečková trať, paletové a 

vysokozdvižné vozíky, rudla). Jejich užitím by zaměstnanci minimalizovali či předcházeli 

rizikům spojených s ruční manipulací s břemeny. Znalost a zhodnocení těchto rizik jsou 

důležité pro aplikaci preventivních opatření, která mohou vést ke snížení pracovního rizika.  

Faktory ovlivňující manipulaci s břemeny  

Zatížení páteře při manipulaci s břemeny je ovlivněno mnoha faktory jako např. 

hmotnost břemene, velikost a nestabilita břemene, způsob a frekvence manipulace, fyzická 

zdatnost pracovníka a v neposlední řadě také charakter pracovního prostředí.  

Vlastnosti břemene: 

a) hmotnost břemene – čím těžší břemeno, tím se zvyšuje riziko poškození páteře; 

b) tvar, objemnost, skladnost a stabilita břemene – riziko se zvyšuje u objemných a 

neskladných břemen; 

c) úchopové možnosti břemene – nevhodný a objemný tvar břemene, absence držadel či 

jejich nevhodný tvar (ostré hrany, úzký či široký průměr) zvyšují obtížnost úchopu; 

d) umístění a dráha pohybu břemene – břemeno by mělo být umístěno co nejblíže k trupu 

a dráha manipulace by měla být co nejkratší, riziko se zvyšuje při manipulaci daleko 

od těla nebo při naklánění a vytáčení trupu; 

e) frekvence manipulovaných břemen – s rostoucí frekvencí zdvihání břemene se zvyšuje 

riziko poškození. [1] 
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Charakter pracovního prostředí: 

a) nedostatečný prostor pro manipulaci s břemeny – při nedostatku prostoru může 

pracovník zaujmout vnucenou polohu, která může poškození zad či ztrátu stability 

b) nerovná či kluzká podlaha – riziko uklouznutí 

c) teplota prostředí, vlhkost a proudění vzduchu – při vyšších teplotách dochází 

k nadměrnému pocení dlaní, což způsobuje obtížné uchopení břemene, při nižších 

teplotách naopak může dojít k tuhnutí rukou a opět k obtížnému uchopení břemene 

d) nedostatečné osvětlení 

e) překážky, nedostatečný výhled 

f) prašnost. 

Individuální rizikové faktory: 

a) konstituce, tělesná hmotnost a fyzická zdatnost – vyšší hmotnost jedince je výhodou 

při zvedání těžších břemen z hlediska stability či protiváhy, naopak se vyšší hmotnost 

uvádí jako nevýhoda při opakovaném zvedání, a to z důvodu vyššího energetického 

výdeje a rychlejšího nástupu únavy 

b) věk – s přibývajícím věkem se zvyšuje riziko pohybového aparátu, dochází k 

postupnému úbytku svalové síly a snižování absorpční schopnosti páteře odolávat 

nárazům 

c) pohlaví – ženy mají přibližně 60 % síly může (stanovení bezpečných limitů 

manipulace) 

d) zručnost a zácvik 

e) zdravotní nezpůsobilost pro danou činnost, únava 

f) nevhodné oblečení a obuv. 

V Evropě je asi 24 % pracujících, které trápí bolesti zad. 22 % pracovníků trpí na jiná 

onemocnění svalů. Zhruba polovinu předčasných odchodů do důchodu způsobují patologické 

změny páteře. Poškození zad tvoří zhruba 15 % neschopnosti práce, čímž se řadí na jeden 

z hlavních důvodů absence v práci. Následkem bývají negativní dopady na samotného 

zaměstnance, jeho zaměstnavatele, ale také na státní ekonomiku. [5] 

Dopady na zaměstnance:  

 horšící se zdravotní stav   

 nízká výkonnost a zhoršující se kvalita práce  - hrozí ztráta zaměstnání  

 finanční a materiální problémy, rodinný rozpočet 
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 sociální izolace pramenící z pracovní neschopnosti – pocit méněcennosti 

Dopady na zaměstnavatele: 

 nízká výkonost a kvalita práce vykonávána poškozeným zaměstnancem 

 vyšší absence zaměstnanců 

 náklady spojené s nemocenskou 

 chybí kvalifikovaní zaměstnanci a rostou náklady na školení nových pracovníků 

 náklady vyplývající z pracovních úrazů 

Dopady na státní ekonomiku: 

 náklady na zdravotní péči a rehabilitaci 

 náklady odškodnění  

 vyplácení sociálních dávek a důchodů plynoucích z pracovní neschopnosti a nemocí 

z povolání 

 ztráta potenciálu schopných a kvalifikovaných pracovníků [5] 

Třídy práce fyzické zátěže 

Podle celkového průměrného energetického výdeje (M) a ztrátě tekutin za 

osmihodinovou směnu se práce dělí do tříd – I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V (Tab. 2). [13] 

Tab. 2: Třídy práce podle energetického výdeje [13] 

Třída práce Druh práce M (W.     

 I Vsedě s minimální pohybovou aktivitou, práce v kancelářích, 

velínech nebo laboratořích, práce s počítačem, třídění lehkých 

předmětů. 

≤ 80 

IIa Vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobních 

vozidel, manipulace s lehkými břemeny, práce na pokladně, 

montáž lehkých předmětů.  

81 až 105 

IIb Řízení nákladních automobilů, autobusů, tramvají, řízení 

vozidel v kombinaci s vykládkou a nakládkou. Práce převážně 

vstoje s použitím obou rukou, paží a nohou. Práce vstoje 

s použitím obou rukou, paží a nohou spojená s manipulací 

s břemeny do 10 kg. Práce v lakovně, na soustruhu, v ocelárně. 

Manipulace s živými břemeny – zdravotní sestry. 

106 až 130 

IIIa Vstoje s použitím obou rukou, v občasném předklonu nebo 131 až 160 
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v kleče, práce ve skladu s občasnou manipulací s břemeny do 

15 kg, práce v řeznictví, malíři, obsluha montážních linek, 

dřevozpracující průmysl. 

IIIb Vstoje s použitím obou rukou, trupu, chůze. Lehčí práce ve 

stavebnictví, ve sklářském průmyslu, obsluha lisů, 

v zemědělském průmyslu. 

161 až 200 

IVa Zapojení svalstva trupu, horních i dolních končetin. Práce ve 

stavebnictví, se sbíječkou, s motorovou pilou, manipulace 

s břemeny do 25 kg, práce ve slévárnách, plnění tlakových 

nádob. 

201 až 250 

IVb Intenzivní zapojení svalstva trupu, horních a dolních končetin, 

práce v hlubinných dolech, v lomech, strojní kování. 

251 až 300 

V Velmi intenzivní zapojení svalstva trupu, horních a dolních 

končetin, manipulace s těžkými břemeny – nad 25 kg, práce ve 

výkopech, těžba dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční ražba 

ve stísněných prostorech dolů.   

301 a více 

 

Kategorizace prací při ruční manipulaci  

Podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců 

v rámci ruční manipulace a velikosti příslušných rizik, se jednotlivé pracovně manipulační 

úkony podle ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

v návaznosti na vyhlášku č. 432/2003 Sb. zařazují do tří kategorií. Základní rizikové faktory u 

ruční manipulace představuje fyzická zátěž a pracovní poloha. V rámci specifických 

pracovních podmínek se mohou vyskytovat i rizikové faktory další – například:  

 prach,  

 chemické látky, 

 hluk, 

 vibrace, 

 zátěž chladem, 

 psychická zátěž. 

Obecně platí, že za manipulační práce:  
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 první kategorie se považují  takové manipulační úkony, při nichž podle současného 

poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,  

 druhé kategorie se považují takové manipulační úkony, při nichž podle současného 

poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně. Tedy manipulační 

úkony, při nichž nejsou překračovány hygienické limity rizikových faktorů vázaných 

na prováděnou manipulační činnost podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a prováděné 

manipulační úkony naplňují další kritéria pro jejich zařazení do této kategorie, 

 třetí kategorie se považují takové manipulační úkony, při nichž jsou překračovány 

hygienické limity rizikových faktorů vázaných na prováděnou manipulační činnost 

podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a prováděné manipulační úkony naplňují další 

kritéria pro jejich zařazení do této kategorie. [3] 

3.5.2. Ergonomické - pracovní polohy 

Pracovní poloha je důležitým kritériem při ergonomickém hodnocení pracovního 

místa. Jde o postavení těla, tedy trupu, hlavy a krku, horních a dolních končetin, ve kterém je 

vykonávána práce při hlavní či vedlejší činnosti. Z tohoto hlediska se dají pracovní polohy 

rozdělit na: 

 základní pracovní polohu – tuto polohu zaujímá pracovník po většinu pracovní 

doby při výkonu hlavní činnosti, 

 vedlejší pracovní polohu – v této poloze pracovník setrvává kratší dobu a 

vykonává pouze vedlejší činnosti.    

Z fyziologického hlediska se polohy dělí na:  

 volnou – pracovník může polohu změnit podle svého uvážení, 

 vnucenou – poloha je dána např. prostorovým řešením pracovního prostředí či 

konstrukcí stroje. Pracovník polohu může měnit jen v omezeném rozsahu. [4] 

Pracovní polohu určují individuální vlastnosti pracovníka (výška, hmotnost, velikost 

končetin, výkonost) a vlastnosti pracovního místa a pracovní činnosti (rozměry pracovního 

místa, rozložení ovladačů, zorné podmínky).  

Zvolená pracovní poloha má vliv na efektivitu prováděné činnosti.  

Hodnocení pracovní polohy 

Pracovní polohy se dále dělí na přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné. Podle 

tohoto dělení se hodnotí zdravotní rizika pracovní polohy. Hodnocení pracovní polohy se 
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provádí ve dvou fázích. V první fázi se hodnotí úhly jednotlivých částí těla, v druhé se určují 

podmínky práce. Za těchto podmínek můžeme pracovní polohu označenou v první fázi za 

podmíněně přijatelnou zařadit mezi přijatelné pracovní polohy a nepřijatelnou pracovní 

polohu můžeme označit za podmíněně přijatelnou. [13] 

3.5.3. Fyzikální - Hluk 

Patří mezi fyzikální faktory. Jde o nepříznivý zvuk, který má negativní vliv na lidské 

zdraví, produktivitu a podmínky práce. Zvukem se rozumí mechanické vlnění. Člověk je 

schopen slyšet zvuk v rozsahu kmitočtů 16 Hz – 20 kHz. Hodnoty pod tímto rozsahem se 

nazývají infrazvuk. Hodnoty nad tímto rozsahem se nazývají ultrazvuk. Intenzita hluku se 

odvíjí od pracovního prostředí a především od konstrukce strojů a zařízení, které hluk 

vydávají. Zvýšený vliv hluku na lidský organismus může způsobit poruchy nervové činnosti, 

zhoršení krevního oběhu a sluchu. Přípustný hygienický limit pro práci v osmihodinové 

směně je 85 dB.  

Jednotlivé hygienické limity a druhy hluku a jejich určení stanoví nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [14] 

3.5.4. Psychosociální – psychická zátěž 

Jedná se o stresory, které mohou nepříznivě ovlivňovat pracovní pohodu, spokojenost 

a duševní rovnováhu. V poslední době se zvyšováním podílů psychické zátěže na úkor zátěže 

fyzické. Může za to především rozvoj vliv modernizace, automatizace a stále častější 

využívání výpočetní techniky. Nejčastější zdroje zátěže zobrazuje Tab. 3.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje práci 

s psychickou zátěží jako: 

a) práci, která je monotónní – opakování stejných pohybových nebo úkolových výkonů, 

b) práce, která je vykonávána ve vnuceném pracovním tempu – zaměstnanec si pracovní 

tempo nemůže zvolit sám, nýbrž musí pracovní tempo podřídit např. rytmu stroje, 

c) práci, která je vykonávána v třísměnném či nepřetržitém provozu, 

d) práci, která je vykonávána pouze v nočních hodinách. [1], [2], [13] 
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Tab. 3: Zdroje psychické zátěže [2] 

Zdroj Příklad činnosti 

Množství informací Větší počet sdělovačů, nutnost sledování provozu (řidiči, 

operátoři). 

Monotónnost Opakování stejných pohybových nebo úkolových výkonů 

(pásová výroba). 

Změny informace Rychlé změny podnětů, na které je nutno reagovat (řidiči). 

Vysoká přesnost Práce vyžadující vysokou přesnost. 

Zodpovědnost Zodpovědnost za lidské životy či za majetek (řidiči). 

Časový stres Nedostatek času na provedení úkolu, dodržení termínu 

dokončení úkolu. 

Riziková práce Hrozí nebezpečí úrazu či havárie. 

Individuální nedostatky Vědomost pracovníka o svých nedostatcích (fyzické, 

psychické, kvalifikační). 

 

3.5.5. Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky pracovního prostředí znamenají kvalitu ovzduší, ve kterém 

zaměstnanci provádějí výkon práce. Mají na pracovníky prokazatelný a významný vliv. Jejich 

působení má vliv na pracovní pohodu, produktivitu práce. Může vést až k pracovním úrazům 

či nemocem z povolání.  

Mezi klimatické podmínky se řadí:  

 teplota vzduchu, 

 vlhkost vzduchu, 

 rychlost proudění vzduchu, 

 čistota vzduchu, 

 tlak vzduchu. 

Hygienické limity pro jednotlivé kategorie klimatických podmínek a s tím spojenou 

náhradu tekutin stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloha č. 1, část A, tabulky č. 2 – 6, 

k tomuto nařízení, ve znění pozdějších předpisů. [2], [13]  
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3.6. Bezpečnostní značení a signály 

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 6, ukládá zaměstnavateli na 

pracovišti, kde jsou vykonávány práce spojené s rizikem poškození zdraví, zavést 

bezpečnostní značky, značení a signály. Tyto musí poskytovat informace týkající se BOZP. 

Zaměstnanci s těmito značkami a signály musí být obeznámeni. Jedná se především o 

zvukové, světelné a obrazové značení a signály. [12] 

Podrobný popis, vzhled a umístění bezpečnostních značek, značení a signálů řeší 

nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálu, ve znění nařízené vlády č. 405/2004 Sb. [15] 

Na Obr. 1 jsou zobrazeny vybrané bezpečností značky a značení.  

                           

                                    Obr. 1: Vybrané bezpečnostní značení [19] 

                         

3.7. Závazky zaměstnavatele a zaměstnance z hlediska BOZP 

3.7.1. Povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP 

Povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP stanovuje zejména zákon č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích.  
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Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zároveň musí 

identifikovat zdroje a příčiny rizik a přijmout opatření, která tyto rizika odstraňují. Není-li 

možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení 

jejich působnosti tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.  

Je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů 

pracovních podmínek. Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádáno a vybaveno 

tak, aby pracovní podmínky zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a 

hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. To musí být také řádně 

osvětleno a mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, 

větrání, vlhkost a teplotu. [10], [12] 

Používané stroje, technická zařízení a dopravní prostředky musí být vybaveny 

ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců a vybaveny či upraveny tak, 

aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým 

faktorům pracovních podmínek. Zařízení musí být řádně udržována, kontrolována a 

revidována. [12]  

Organizace práce a pracovní postupy musí být stanoveny tak, aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti 

jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Dále zaměstnavatel musí dbát na to, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty a dopravo na 

pracovištích. Zároveň musí být zaměstnanci chráněni proti pádu nebo zřícení a nesmí 

vykonávat ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. [12] 

Dále je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení, či zavést 

signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP, a seznámit s nimi 

zaměstnance. Zaměstnanci musí být periodicky školeni v oblasti BOZP a musí jim být 

poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky. [10], [12] 

3.7.2. Práva a povinnosti zaměstnance z hlediska BOZP 

Povinnosti zaměstnance 

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání.  
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Zaměstnanec je povinen:  

 účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně 

ověření svých znalostí, 

 podrobit se preventivním prohlídkám, 

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, 

s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, 

 dodržovat při práci dané pracovní postupy, používat dané pracovní prostředky, 

dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat 

z provozu, 

 nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti či vstupovat na 

pracoviště pod vlivem těchto látek, 

 oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci zjištěné nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují, nebo by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví 

zaměstnanců,  

 oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci svůj pracovní úraz a pracovní úraz jiného 

zaměstnance, jehož byl svědkem. [10] 

Práva zaměstnance 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 

informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením. Informace musí být srozumitelná. Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce, 

o níž má důvodné pochybení, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život 

nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. [10] 

3. 8. Osobní ochranné a pracovní prostředky 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 104 ukládá 

zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky. 

Rozsah a bližší podmínky pro poskytování OOPP stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

Zaměstnanec je povinen poskytnout OOPP zaměstnancům zejména tam, kde není 

možné rizika úplně odstranit či částečně omezit použitím prvků kolektivní ochrany. OOPP 
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musí zaměstnance chránit před riziky a nesmí je ohrožovat na zdraví či bránit jim ve výkonu 

práce. 

OOPP musí být udržovány v použivatelném stavu a průběžně musí být kontrolováno 

jejich používání. Musí odpovídat podmínkám na pracovišti, vyhovovat fyzickým 

předpokladům pracovníka.  

OOPP jsou především: 

 běžné pracovní oděvy a obuv, jenž nejsou vystaveny abnormálnímu opotřebení či 

znečištění, a nejsou určeny k ochraně zdraví pracovníků před riziky,  

 výstroj a vybavení záchranných sborů,  

 vybavení používaná při provozu na pozemních komunikacích,  

 speciální ochranné prostředky armády,  

 prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.  [10] 
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4. Praktická část 

Tato část bakalářské práce bude analyzovat a hodnotit rizikové faktory, které ovlivňují 

zaměstnance přepravní služby DHL Express.  

4.1. Společnost DHL  

Společnost DHL je součástí logistické skupiny Deutsche Post DHL, která v tomto 

odvětví patří na první příčky ve světě. Předmětem podnikání společnosti DHL jsou služby a 

řešení zaměřená na zákazníka v oblasti řízení pohybu a přepravy dokumentů, zboží a 

informací.  

Společnost se skládá ze čtyř divizí – Express, Global Forwarding a Freight, Supply 

chain, Global Mail. Každá z těchto divizí se zabývá určitým typem přepravy a logistických 

služeb.  

Společnost byla založena v roce 1969 za účelem osobního leteckého doručování 

dopisů mezi San Franciskem a Honolulu. Dnes DHL doručuje zásilky do více jak 220 zemí a 

je největším poskytovatelem těchto služeb na světě.  

Podíl DHL na trhu v České Republice je více než 50 %.  

4.2. Pobočka DHL Express - Mošnov 

Pobočka v Mošnově se nachází v areálu letiště Leoše Janáčka. Spolu s Pražskou 

pobočkou je jediná v České Republice, která má letecké spojení. Z této pobočky se obsluhuje 

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj. Pracuje zde 22 stálých pracovníků. Z toho 12 

kurýrů, kteří jsou přímo zapojeni do pracovního procesu, který souvisí s nakládkou a 

rozvozem zásilek. Vzhledem k fyzicky namáhavější práci (manipulace s břemeny) tuto pozici 

zastávají pouze muži. Zhruba 12 % z každoročního počtu přepravených zásilek jsou palety a 

zásilky špatně manipulovatelné (těžší než 30 kg, rozměrné, neforemné).  

Vývoj počtu přepravených zásilek v letech 2008 – 2012 na pobočce v Mošnově 

znázorňuje Graf č. 4. 
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4.2.1. Popis pracoviště 

Pobočka firmy DHL na letišti v Mošnově se nachází ve velké hale, jak je možno vidět 

na Obr. 2. Z důvodů rychlé vykládky, letadlo parkuje vedle haly. Manipulační prostor uvnitř 

haly je rozdělen do několika sekcí. Z hlediska směru procesu je zde prostor pro vykládání 

zásilek z letadla, prostor s cargo scanem a válečková trať. V blízkosti válečkové trati jsou 

nákladové rampy pro dodávkové automobily. Dále je zde prostor pro ukládání palet, prostor 

pro odbavování zásilek a celní prostor. Vnitřní prostor haly je možno vidět na Obr. 3 a Obr. 4.   

                     

                        Obr. 2: Pohled na nákladové rampy z prostoru před halou 
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24 
 

                                

 

  Obr. 3: Pohled na nákladové rampy z vnitřního prostoru haly 

                          

 

 

  Obr. 4: Pohled na pracoviště uvnitř haly 
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Zásilky jsou dopravovány po válečkové trati. Ta je ve výšce 85 cm nad podlahou. 

Podlaha je betonová bez nerovností. Povrch je neklouzavý. Nákladová rampa je vybavena 

přechodovou sklopnou rampou. Po sklopení této rampy může kurýr plynule přejít z haly do 

nákladového prostoru automobilu bez rizika šlápnutí do volného prostoru.  

K rozvozu jsou používána auta značky Volskwagen Crafter. Polohu sedadla řidiče je 

možno nastavit výškově i dopředu či dozadu. Samozřejmostí je nastavení sklonu opěradla zad 

a výšky hlavové opěrky. Pro lepší manipulaci a ukládání zásilek je nákladový prostor 

automobilu vybaven sklopnými policemi. Ty jsou instalovány ve dvou výškách – 70 cm a 150 

cm. Sklopné police a sklopnou rampu je možno vidět na Obr. 5 a  Obr. 6. 

 

                                           

                                                Obr. 5: Vstup do nákladového prostoru automobilu s použitím sklápěcí rampy 
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                                             Obr. 6: Vstup do nákladového prostoru bez použití sklápěcí rampy 

                                               

4.2.2. Popis pracovní pozice -  kurýr 

Budou posuzovány hlavní rizikové faktory, které působí na zaměstnance pracující na 

pozici kurýra. Tato pozice byla vybrána k demonstraci rizikových faktorů proto, že je 

charakteristická pro zásilkovou přepravu. Pracovní náplň kurýrů se skládá z třídění, 

doručování a vybírání zásilek. Kurýři jsou vystaveni několika rizikovým faktorům především 

při manipulaci s břemeny (zásilkami) a při řízení dopravních vozidel. Jsou to především tyto 

faktory: fyzikální faktory, fyzická zátěž, ergonomické a psychosociální faktory. Nemalou roli 

hrají také individuální rizikové faktory.  

Při výběru kandidátů na tuto pozici se bere ohled právě na ony rizikové faktory. Tito 

kandidáti musí splňovat hlavně tyto předpoklady:  

 dobrý zdravotní stav 

 fyzická zdatnost 

 psychická odolnost, odolnost vůči práci ve stresovém prostředí 

4.2.3. Časový průběh pracovní směny kurýra 

Pracovní směna kurýra na pobočce na letišti v Mošnově trvá devět hodin, tedy 540 

minut. 60 minut z této doby má pracovník obědovou pauzu. Pracovní týden trvá pět dní. 

Manipulace se zásilkami zabere kurýrovi průměrně 158 minut z celé směny. Řízení vozidla se 
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kurýr věnuje průměrně 280 minut z doby směny. Zbylých 42 minut je souhrnná doba 

vyplňování nákladových listů zásilek, počítání ceny za dopravu zásilky a cesta od zákazníka 

k automobilu.   

Pracovní směna pro kurýry začíná v 7:30 hod. Pás, po kterém putují zásilky ke 

kurýrům se spouští v 7:45. Dobu mezi začátkem směny a spuštěním pásu kurýři věnují 

přípravě na nakládku zásilek – najíždění automobily k nákladovým rampám, příprava 

scanneru ke kódování zásilek. Třídění a nakládka trvá cca 1 hodinu. Následný rozvoz a svoz 

balíků zabere zhruba 7,5 hod. V této době je započítána obědová pauza v délce jedné hodiny. 

Kurýři se vracejí na pobočku po 16. hodině. Proces odbavování a dokumentace zásilek trvá 

asi 15 minut. Konec pracovní směny je v 16:30.  

4.2.4. Postup procesu  

Pracovní proces na Mošnovské pobočce začíná po přistání letadla. Zásilky jsou 

v letadle uloženy ve speciálních kontejnerech. Tyto kontejnery jsou z letadla dopraveny 

pomocí vysokozdvižných vozíků a posuvných plošin do vnitřního prostoru haly. Zásilky se 

dopravují po trati ke kurýrům, kteří si třídí podle koncových adres a nakládají do aut. Po 

naložení všech zásilek kurýři vyjíždějí na svou trasu a začíná samotný rozvoz ke koncovým 

zákazníkům, respektive svoz zásilek nových.  Po návratu na pobočku se zásilky vykládají 

z aut do zóny pro odbavování zásilek. Zde dochází k jejich vizuální kontrole, dokumentaci a 

správném označení (křehké, těžké – nad 30 kg). Poté po válečkové trati zásilky procházejí 

cargo scanem, kde se kontroluje jejich obsah. Pracovní proces končí nakládkou a odletem 

letadla.   

4.3. Faktory ovlivňující pracovní podmínky na pobočce Mošnov 

4.3.1. Manipulace s břemeny 

Kurýři a skladníci manipulující s břemeny (zásilkami) jsou vystaveni fyzické zátěži. 

Jde o časté zvedání a přenášení břemene, neboť souhrná doba přesahuje 30 minut za 

osmihodinovou směnu. V případě devítihodinové směny je tento limit necelých 32 minut. 

Tato doba je průměrný hygienický limit. Doba pro zvedání či přenášení jedné zásilky 

nepřesahuje 1 minutu.   

Kurýři přenášejí každou zásilku dvakrát denně. Ráno při nakládání do aut a v průběhu 

dne při rozvozu a doručování k zákazníkům. Průměrný počet zásilek na jednoho kurýra za den 
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je 73. Průměrná hmotnost zásilek (dokumenty, boxy, palety) je 18 kg. Počty zásilek závisí na 

oblasti, kterou daný kurýr obsluhuje. Manipulace se zásilkami těžšími než 50 kg se provádí 

s použitím manipulační techniky k tomu určených – vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky.  

 V Tab. 4, Tab. 5 a Tab. 6 jsou uvedeny hmotnosti zásilek a počty zásilek spadajících 

do dané hmotnosti, s kterýma manipulovali kurýři ve třech dnech.   

Den 1. 

Tab. 4: Počet zásilek za první den 

 

Den 2. 

Tab. 5: Počet zásilek za druhý den 

Hmotnost zásilky 
Počet zásilek 

Kurýr č. 1 Kurýr č. 2 Kurýr č. 3 

do 1 kg 15 13 11 

1 – 5 kg 18 10 17 

5 – 15 kg 19 15 23 

15 – 30 kg 19 18 24 

30 – 50 kg 6 7 7 

nad 50 kg 5 3 5 

 

Hmotnost zásilky 
Počet zásilek 

Kurýr č. 1 Kurýr č. 2 Kurýr č.3 

do 1 kg 17 12 15 

1 – 5 kg 18 12 16 

5 – 15 kg 22 15 25 

15 – 30 kg 21 16 23 

30 – 50 kg 8 6 10 

nad 50 kg 4 5 5 
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Den 3. 

Tab. 6: Počet zásilek za třetí den 

Hmotnost zásilky 
Počet zásilek 

Kurýr č. 1 Kurýr č. 2 Kurýr č. 3 

do 1 kg 16 15 13 

1 – 5 kg 17 8 22 

5 – 15 kg 23 17 20 

15 – 30 kg 21 19 23 

30 – 50 kg 7 5 9 

nad 50 kg 4 4 6 

 

Při vynásobení vyšší hranice hmotnosti s počtem zásilek jsou průměrné hodnoty 

součtu hmotností zásilek 1500 kg. Jelikož kurýr s každou zásilkou manipuluje dvakrát denně, 

musí se celková hmotnost vynásobit dvěma. Výsledná průměrná hodnota hmotnosti zásilek za 

jeden, s kterýma kurýr manipuluje, je 3000 kg. Z těchto naměřených údajů tedy vyplývá, že 

není překročen hygienický limit 10 500 kg za devítihodinovou směnu. Průměrná souhrnná 

doba manipulace s břemeny je 158 minut.  

Ergonomický Checklist pro manipulaci s břemeny viz Příloha č. 1. Příloha č. 1 

4.3.2. Celková fyzická zátěž 

Při pracovním procesu jsem provedl měření hygienických limitů celkové fyzické 

zátěže (hodnoty energetického výdeje a hodnoty srdeční frekvence).  

Na měření těchto hodnot byl použit přístroj Polar F6 a k němu kompatibilní hrudní pás 

T31 – coded, měřící na principu EKG (Obr. 7). 
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                             Obr. 7: Měřicí přístroj Polar F6 a hrudní pás T31-coded [18] 

                               

Měření bylo aplikováno na kurýrovi o hmotnosti 98 kg a výšce 191 cm, ročník 

narození 1984. Kurýr měl měřicí přístroj i hrudní pás na sobě po celou dobu směny, tzn. od 

7:30 – 16:30 hod. Měření bylo přerušeno v době obědové pauzy, která byla  od 11:30 – 12:30.  

Měřením byly zjištěny tyto hodnoty:  

a) spotřeba kilokalorií – 1657 kcal 

b) maximální srdeční frekvence – 139 tepů/min 

c) průměrná srdeční frekvence -  86 tepů/min 

Podle daného vztahu, kdy 1kcal = 4,187 kJ, vyšla směnová hodnota energetického 

výdeje 6938 kJ, což je 6,9 MJ. Z hodnoty směnového energetického výdeje 6938 kJ a délky 

směny 480 min vyplývá, že hodnota minutového energetického výdeje je 14,5 kJ x      , 

což je 241,7 w.  

Srovnání hygienických limitů a naměřených hodnot energetického výdeje a srdeční 

frekvence je uvedeno v Tab. 7. 

Tab. 7: Naměřené hodnoty energetického výdeje a srdeční frekvence 

Energetický výdej 

 Naměřené hodnoty Hygienický limit 

Směnový přípustný 6,9 MJ 8 MJ 

Minutový přípustný 
14,5 kJ x       

241,7 w 

34,5 kJ x       

575 

Srdeční frekvence 
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Při porovnání jednotlivých hodnot je patrné, že naměřené hodnoty jsou nižší než 

hodnoty hygienických limitů daných v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 5 k tomuto 

nařízení, části A, tabulce č. 1 a č. 2., ve znění pozdějších předpisů.  

Pouze hodnota nejvyšší přípustné hodnoty srdeční frekvence je vyšší než povolený 

hygienický limit, není však dlouhodobá, pouze v řádu sekund. Zaměstnanec tedy není ohrožen 

celkovou vysokou srdeční frekvencí.  

Podle popisu práce a energetického výdeje zařazuji pracovní pozici kurýra do třídy 

práce IIb., jež vyplývá z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloha č. 1, část A, tabulka č. 1 

k tomuto nařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3.3. Pracovní polohy 

Hodnocení pracovních poloh se provádělo při těchto činnostech:  

a) manipulace se zásilkami  

b) řízení automobilu a obsluha vysokozdvižného vozíku. 

  

a) manipulace se zásilkami 

Pro hodnocení pracovních poloh jednotlivých části těla (hlava a krk, trup, horní a dolní 

končetiny) byla provedena měření úhlů, které zaujímají zmíněné části těla vzhledem 

k neutrální poloze. Měření jednotlivých úhlů pracovních poloh bylo provedeno u tří 

náhodných kurýrů. Naměřené úhly nabývaly hodnot s minimálními odchylkami. Pro měření 

byl použit goniometr s plastovým ramenem, jenž je zobrazen na Obr. 8.  

 

Průměrná 86 102 

Nejvyšší přípustná 139 110 
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                                   Obr. 8: Goniometr pro měření úhlů pracovních poloh [21] 

 

Obr. 9 demonstruje odebírání zásilky kurýrem z válečkové trati. Válečková trať je ve 

výšce 85 cm nad zemí. Kurýr tedy nenamáhá svůj trup předklonem. Vzpažení horních 

končetin je 23 ° u jedné a 44 ° u druhé ruky.  Loketní kloub svírá úhel 80 °. Při přenosu 

zásilky do aut zůstává poloha paží neměnná. Doba, po kterou paže zaujímají danou polohy, 

jsou cca 3 – 4 sekundy. Automobil je parkován 1,5 metrů od pásu.  

Obr. 10 zobrazuje nakládání zásilky kurýrem do auta. Kurýr umísťuje zásilku na 

sklopné police, kterými je nákladový prostor automobilu vybaven. Při ukládání zásilek na 

horní polici je rozpažení horní končetiny 58 ° u jedné a 46 ° u druhé ruky. Loketní kloub svírá 

úhel 52 °. Hlava je zakloněna do úhlu 14 °. Při ukládání zásilek do dolní police je tělo 

v mírném podřepu a předklonu. Trup je v předklonu 35 ° a kolenní kloub svírá úhel 46 °. Paže 

svírají úhly 65 ° a 49 °.  

Doba, po kterou jsou jednotlivé polohy vykonávány, nepřesahuje při nakládce zásilek 

4 sekundy. Jedná se o polohu dynamickou. Při doručování zásilky je doba polohy horních 

končetin závislá na vzdálenosti, po které kurýr doručuje zásilku. Může se tedy jednat o 

statickou polohu. To znamená delší než 4 sekundy. Frekvence pohybů jednotlivých poloh je 

menší než 2/min. Jedná se o polohy přijatelné.  
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                                                     Obr. 9: Odebírání zásilky z válečkové trati 

                                               

 

                                        

                                                     Obr. 10: Nakládání zásilky na polici v nákladovém prostoru automobilu 
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b) řízení automobilu a vysokozdvižného vozíku 

Při řízení automobilu a vysokozdvižného vozíku kurýr zaujímá vesměs polohy 

statickou. Úhel sedu je 88 °. Flexe kolen je 43 °. Paže jsou předpaženy do úhlu 77 °, mají 

opěru ve volantu. Záklon či předklon hlavy je minimální. Rotace hlavy je do 35 °. Doba 

jednotlivých poloh při řízení vozidla nepřekračuje stanovený hygienický limit 1 až 8 minut. 

Jedná se o polohy přijatelné.  

4.3.4. Hluk 

Pro zjištění hodnoty hlukové zátěže jsem provedl měření hluku. Měření probíhalo ráno 

při třídění a nakládce vozidla, tedy v době, kdy je v provozu válečková trať. Další měření 

probíhalo v průběhu dne při řízení vozidla k zjištění hluku, který prostupuje do kabiny řidiče.  

K měření byl použit přístroj na měření hluku Voltcraft SL-400 (Obr. 11). Tento 

přístroj měří hluk v rozsahu 30 – 130 dB s přesností ± 1,4 dB. Měření dokáže uložit na vnitřní 

paměť. Přístroj můžeme připojit k počítači a naměřené hodnoty zobrazit a dále zpracovat. 

Přístroj nám zobrazí i nejvyšší, nejnižší a průměrnou naměřenou hodnotu.  

 

                                

                                    Obr. 11: Voltcraft SL – 400 [20] 

                                       

 Při měření hluku třídění a nakládky vozidel byl měřicí přístroj umístěn ve vzdálenosti 

jeden metr od trati. Měření bylo provedeno na třech stanovištích. Každé měření trvalo tři 

minuty. Na přístroji byl nastaven interval nahrávání 2 s. Při měření hluku ve vozidle bylo 

provedeno jedno měření.  
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V Tab. 8 jsou uvedeny průměrné hodnoty jednotlivých měření. Kompletní hodnoty všech 

měření jsou uvedeny v tabulkách, viz Příloha č. 2  

            Tab. 8: Průměrné hodnoty hluku 

Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 Měření č. 4 

73,7 dB 73,1 dB 74,6 dB 70,4 dB 

  

Výsledné průměrné hodnoty se pohybují v rozsahu 70,4 – 74,6. Hygienický limit za 

směnu je 85 dB. Naměřené hodnoty hluku pracovních podmínek zásilkových přeprav splňují 

hygienické limity.  

4.3.5. Klimatické podmínky 

Hala, ve které dochází k manipulaci se zásilkami, je vytápěna plynovým topením. 

Teplota se pohybuje v rozmezí 14 ° – 16 ° C v zimních měsících. V letních měsících se 

teplota pracovního prostředí odvíjí od venkovních klimatických podmínek. Je zajištěno 

větrání a výměna vzduchu. Na pracovišti jsou k dispozici ochranné nápoje.  

Při nakládce zásilek do aut, zejména v zimním období, jsou kurýři vystaveni 

nepříznivým klimatickým podmínkám. Automobily při najíždění k nákladové rampě úplně na 

tuto rampu nedoléhají, čímž vzniká při otevřených nákladových vratech prostor pro proudění 

venkovního vzduchu. Kurýři jsou vybaveni vhodnými OOPP, které je před těmito 

nepříznivými podmínkami chrání.   

4.3.6. Psychická zátěž 

Všem třinácti kurýrům na mošnovské pobočce jsem položil otázku: „Který 

z uvedených rizikových faktorů na Vás nejvíce působí, či kterým jsou nejvíce negativně 

ovlivněni ?“  Většina kurýrů odpověděla, že nejhůře na ně působí právě rizikový faktor 

psychické zátěže.  

Tento rizikový faktor působí na kurýry při řízení automobilu a doručování zásilek. 

Nejde o práci spojenou s monotonií či o práci ve vnuceném pracovním tempu. Přesto jde o 

práci, která vykazuje určitou psychickou zátěž. Kurýři doručují či vyzvedávají v určitý čas – 

vyzvednutí či doručení zásilky v předem objednaném čase. Vzhledem k  množství denních 

zásilek je to docela obtížné stanovit si správný profil trasy. Zároveň musejí kurýři dodržovat 

pravidla provozu na pozemních komunikacích, zejména dodržování rychlostních limitů. 
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Kurýři se tímto dostávají pod velký tlak. Můžou jednat stresově. Kurýři při výběrovém řízení 

procházejí psychotesty.  

4.3.7. Další možná rizika 

Kurýři jsou kromě výše zmíněných rizikových faktorů vystaveni i jiným rizikům, která 

z daného pracovního procesu vyplývají. Jedná se například o střet kurýra s vysokozdvižným 

vozíkem či pádu břemene na dolní končetiny. Mírné riziko představuje také válečková trať. 

Střet s vysokozdvižným vozíkem 

Na mošnovské pobočce se používají k manipulaci s těžkými a rozměrnými zásilkami 

dva vysokozdvižné vozíky. Existuje tedy riziko střetu vozíku s osobou.  

Vysokozdvižné vozíky mohou používat jen osoby, které získaly oprávnění k obsluze 

těchto strojů -  úspěšně absolvovali školení o užívání těchto vozíků. Školení se skládá 

z praktické a teoretické části. Doba platnosti osvědčení pro používání těchto vysokozdvižných 

vozíků jsou dva roky. Poté musí školení absolvovat znovu.  

Kurýři jsou s tímto seznamováni na pravidelném školení BOZP. Každý kurýr je 

povinen pravidelně se těchto školení účastnit. Jsou tedy informováni o vyznačených trasách 

pro pohyb osob a pro pohyb vysokozdvižných vozíků.  

Pád břemene z pásového dopravníku 

Pásový dopravník není vybaven bočními zarážkami. Při dopravě zásilky tak existuje 

riziko, že zásilka z pásu sjede či spadne. Může dopadnout kurýrovi na dolní končetiny. Při 

vyšší hmotnosti některých zásilek může způsobit kurýrovi nepříjemné zranění. Následky 

tohoto možného pádu zásilky na nohu kurýra snižují vhodné OOPP. Kurýři používají pevnou 

obuv se zesílenou špicí.   

Válečková trať 

Tato trať je konstruována způsobem, který není pro kurýry nijak nebezpečný. Ovšem 

za předpokladu, že budou dodržovat stanovený pracovní postup.  

Prostor mezi jednotlivými točivými válečky na trati je 7 mm. Při použití vhodných 

OOPP (rukavice) a při stanoveném postupu manipulace se zásilkami, které putují po trati, 

nehrozí riziko vsunutí prstů či dlaně mezi válce.  
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Častým rizikem při práci u pásu či válečkových tratí je navinutí rukávů či volných 

částí oděvů. Firemní uniformy firmy DHL, které jsou povinni kurýři v pracovní době nosit, 

toto riziko vylučují.  

Válečková trať je na každém stanovišti vybavena tlačítkem, které při stlačení ihned 

válečkovou trať zastaví. Tlačítko je umístěno zhruba ve výšce kolen. Je možné jej tedy 

zmáčknout nohou i rukou.  

 4.3.8. OOPP 

Společnost DHL Express svým zaměstnancům poskytuje potřebné osobní a ochranné 

pracovní prostředky. Při jejich výběru firma klade důraz na estetičnost a zejména na 

praktičnost.  Kurýři jsou v pracovní době povinni tyto předepsané osobní ochranné a pracovní 

prostředky používat. Jedná se především o pracovní obuv, pracovní rukavice a předepsanou 

pracovní uniformu.  

Pracovní uniforma 

Pracovní uniforma se skládá z několika částí. Kurýr má na výběr ze zimního, 

podzimního a čistě letního provedení. Nejvíce byl kladen důraz zejména na uniformu pro 

zimní období. Ta je tvořena z lehkých, ale zároveň z funkčních materiálů. Ty kurýra chrání 

před nepříznivými klimatickými podmínkami – větrem, deštěm, chladem. Zároveň nebrání 

kurýrovi v potřebné hybnosti při manipulaci se zásilkami a hlavně při řízení vozidla. 

Uniforma je možno vidět na Obr. 9 a Obr. 10. 

Obuv 

Předepsaná pracovní obuv je celokožená s ocelovou špicí a planžetou. Má 

protiskluzovou podrážku, je voděvzdorná. Je vybavena reflexním PVC páskem.   

Pro zimní období je určena obuv typu polobotka (Obr. 12). Obuv je vevnitř zateplená, 

udržuje nohu v teple a v suchu.  

Pro letní období je určena obuv typu sandál (Obr. 13). Obuv je vybavena prodyšnými 

otvory, díky nimž se noha nadměrně nepotí.  
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                                                 Obr. 12: Pracovní obuv pro zimní období [22] 

                                                              

                                       

 

                                                  Obr. 13: Pracovní obuv pro letní období [22] 

                                                           

Rukavice 

Používané rukavice jsou pevné, odolné proti prořezání. Vnitřní strana dlaně je 

vyrobena z materiálu zabraňujícím vyklouznutí přenášeného břemene. Při použití rukavic je 

zachována výborná pohyblivost rukou i prstů.   

4.4. Návrhy na zlepšení pracovních podmínek 

Navržená opatření jsou organizačního nebo technického charakteru.  
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Fyzická zátěž 

Technické – pro snížení fyzické namáhavosti zvýšit automatizaci či mechanizaci. Pro 

nakládku těžších zásilek z trati do automobilů navrhuji instalaci skluzů, po kterých by zásilky 

kurýr posouval. Rovněž by bylo vhodné doplnit vozíky a manipulační pomůcky, a to k počtu 

kurýru. 

Organizační – uspořádat pracoviště způsobem, který by zkrátil vzdálenosti při přenosu 

břemene.  

Hluk 

Technické - instalace modernějších zařízení, které vydávají menší hluk a zároveň by 

zkracovaly dobu procesu. Zaměstnanci by tak byli nepříznivému hluku vystaveni kratší dobu.  

Psychická zátěž 

Organizační - pro zlepšení charakteru práce z hlediska psychické zátěže navrhuji 

změnu profilu doručovacích tras pro kurýry. Obsluhovaná oblast jedním kurýrem musí být 

obsluhovatelná, aniž by se kurýr dostával pod psychický tlak pro nedodržení včasného 

doručení či vyzvednutí zásilky. Časy doručování a vyzvedání zásilek u konkrétních firem 

musí být nastaveny reálně, nejlépe po konzultaci se samotným kurýrem, který danou trasu a 

okolí zná nejlépe.  

Klimatické podmínky 

Technické - pro eliminaci úniku tepla z vnitřního prostředí a eliminaci průvanu při 

nakládce a třídění automobilů je třeba nainstalovat zábrany proti tomuto proudění. Příkladem 

by mohly být lamelové clony, respektive PVC závěsy.  

Střet s vysokozdvižným vozíkem 

Technické - instalace srozumitelných bezpečnostních značek a značení. Stanovení 

dráhy pro pohyb vysokozdvižných vozíků a stanovení místa pro pohyb zaměstnanců. 

Organizační – dodržování školení ohledně BOZP a školení pro řízení 

vysokozdvižných vozíků. Častější kontroly dodržování pohybu osob a vysokozdvižných 

vozíků v místech, která jsou k tomu určená.  
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Pád břemene z válečkové tratě 

Pro zabránění samovolného pádu zásilky z válečkové tratě a případnému zranění 

zaměstnance navrhuji instalaci přepážek na obou stranách tratě. Optimální výška přepážky by 

měla být cca 5 cm. Vyšší přepážka by mohla ztížit odebírání větších zásilek z válečkové trati.  

OOPP 

Organizační - při všech činnostech souvisejících s pracovní činností jsou zaměstnanci 

povinni používat předepsané OOPP.  

Doporučuje se pravidelnější kontrolování funkčnosti, stavu a používání jednotlivých 

OOPP. 
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5. Závěr  

Lidé si často práci zaměstnanců přepravních společností vybaví jako jednoduchou 

pracovní činnost. Činnost, při které není nutné o ničem přemýšlet, kde nemůže hrozit žádné 

nebezpečí, a kterou zvládne kde kdo. Ovšem tento typ práce není tak jednoduchý, jak se na 

první pohled zdá. I zde totiž existuje několik rizik a faktorů, které by mnohé možné zájemce o 

zaměstnání tohoto typu odradily. Cílem této bakalářské práce bylo nalézt a provést hodnocení 

rizikových faktorů pracovních podmínek zásilkových služeb a navrhnout opatření pro jejich 

zlepšení.  

V teoretické části bakalářské práce jsou definovány základní pojmy související 

s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci. Dále jsou uvedeny jednotlivé rizikové faktory, 

kterým je lidský organismus vystaven. Faktory, které působí na zaměstnance právě u 

zásilkových služeb, jsou popsány podrobněji, včetně uvedení hygienických limitů 

stanovených příslušnými zákony a nařízeními. Jsou zde uvedeny a popsány povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nařizuje 

příslušná legislativa.  

Ve druhé, praktické, části bakalářské práce, jsou jednotlivé rizikové faktory 

vyhodnoceny v reálných podmínkách přepravní služby. Měření a hodnocení rizikových 

faktorů bylo provedeno pomocí kurýrů přepravní služby DHL. Hlavními riziky působícími 

kurýry při vykonávání své profese jsou fyzická zátěž, zejména manipulace s břemeny, a 

psychická zátěž.   

Pro zjištění rizik plynoucích souvisejících s fyzickou zátěží jsem provedl měření 

celkové manipulovatelné hmotnosti kurýrem za směnu, měření srdeční frekvence a 

energetického výdeje a úhlů pracovních poloh. Při porovnání naměřených hodnot s hodnotami 

povolených hygienických limitů je patrné, že tento rizikový faktor nepůsobí na kurýry 

způsobem, který by zásadně ohrožoval jejich zdraví.  

Pro zjištění rizik plynoucích z působení hluku na pracovišti jsem použil přístroj na 

měření okolního hluku. Z výsledku měření vyplývá, že v žádném bodě měření nebyl 

překročen hygienický limit pro expozici hlukem. Mohu tedy konstatovat, že zaměstnanci jsou 

vystaveni takové hlukové expozici, která je přiměřená.  

Posuzoval jsem i psychickou zátěž, jakožto neméně důležitý rizikový faktor. Kurýři 

jsou při výkonu svého povoláni vstaveni určité psychické zátěži. Ta je způsobena zejména 
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časovým stresem, kdy je potřeba dodržovat časy doručení a vyzvednutí zásilek. Tento 

rizikový faktor byl samotnými kurýry označen za nejvíce negativně na ně působící.  

Krátce jsem posoudil i jiné rizika, které by mohly kurýry ohrožovat na jejich zdraví, 

např. klimatické podmínky, možná srážka s vysokozdvižným vozíkem či rizika související 

s užíváním válečkové trati.  

Z dosažených výsledků jednotlivých měření a z celkového posouzení pracovních 

podmínek mohu konstatovat, že nehrozí vážnější rizika poškození zdraví při plnění 

pracovních úkonů. Byly navrženy opatření, které možné rizika ještě více eliminují či úplně 

odstraňují. Je však nutné dbát předepsaných postupů a opatření a dodržování ochranných 

pracovních prostředků.   

Navržená opatření byla představena a konzultována s vedením pobočky. Některými 

s těchto návrhů už se vedení začalo zabývat. Bude instalována přepážka, která by měla 

zabránit samovolnému pádu zásilky z tratě. Vedení rovněž změní profily jednotlivých tras, 

aby jejich obsluha nebyla tak časově náročná.   

Pracovní podmínky přepravní služby byly řádně vyhodnoceny, zároveň byla přijatá 

vhodná opatření pro jejich zlepšení, která byla také předložena a konzultována s vedením. 

Cíle bakalářské práce byly tímto splněny.  
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Jakub Pačkovský – Rizikové faktory pracovních podmínek při zásilkové přepravě 

Příloha č. 1 – Ergonomický Checklist pro manipulaci s břemeny [6] 

 

Kritéria Ano Ne Poznámky 

1. Je přijatelná hmotnost manipulovatelných 

    zásilek? 
X   

2. Jsou břemena manipulována na minimální 

    vzdálenost? 
X   

3. Je minimalizována vzdálenost mezi tělem a 

    břemenem? 
X   

4. Je povrch podlahy rovný a nekluzký?  X 
Při přechodu z venku 

v dešti či sněhu podlaha 

klouže.  
5. Jsou břemena snadno uchopitelná?  X Zásilky jsou různého tvaru. 

6. Jsou zásilky vybaveny záchytnými místy? 

    (držadla, výstupky) 
 X Záleží na odesílateli.  

7. Jsou používány vhodné rukavice? X   

8. Je používána vhodná obuv? X   

9. Jsou k dispozici např. mechanické přístroje? X   

10. Je přijatelná výška pracovní roviny? X   

11. Je při manipulaci možná pomoc druhé 

      osoby? 
X   

12. Mají zaměstnanci při manipulaci s břemeny 

      dostatečný rozhled?  
X   

13. Jsou zaměstnanci zaškoleni a procvičeni?  X   

14. Je manipulace přizpůsobena tak, aby: 

 
 X 

 

 

a) nebylo potřeba manipulovat s břemeny 

pod výškou kolen či nad výškou ramen? 

 
 X 

Při nakládání na horní 

polici v automobilu je 

potřeba zásilku zvednou 

nad výšku ramen. b) nebyla s břemeny zaujmuta statická 

poloha? 
X   

c) se vyvarovala nečekaným pohybům? X   

d) aby se vyvarovala nadměrné rotaci 

trupu? 
X   

e) aby se vyvarovala zbytečnému 

natahování?  
X   
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Jakub Pačkovský – Rizikové faktory pracovních podmínek při zásilkové přepravě 

Příloha č. 2 – Naměřené hodnoty hluku při třídění zásilek a nakládání vozidel a při 

                       řízení vozidla  

Naměřené hodnoty hluku při třídění a nakládání vozidel – měření č. 1 

Pořadí Čas Hodnota Jednotka 
 

31 7:50:02 74,3 dB 

1 7:49:02 72,2 dB 
 

32 7:50:04 75,9 dB 

2 7:49:04 72,7 dB 
 

33 7:50:06 72,2 dB 

3 7:49:06 75,3 dB 
 

34 7:50:08 71,8 dB 

4 7:49:08 74,1 dB 
 

35 7:50:10 69,4 dB 

5 7:49:10 73,2 dB 
 

36 7:50:12 74,5 dB 

6 7:49:12 72,4 dB 
 

37 7:50:14 74,1 dB 

7 7:49:14 71 dB 
 

38 7:50:16 76,5 dB 

8 7:49:16 72,8 dB 
 

39 7:50:18 72,6 dB 

9 7:49:18 74,5 dB 
 

40 7:50:20 77,1 dB 

10 7:49:20 72,9 dB 
 

41 7:50:22 75,7 dB 

11 7:49:22 75,9 dB 
 

42 7:50:24 73,7 dB 

12 7:49:24 74,1 dB 
 

43 7:50:26 73,4 dB 

13 7:49:26 70,9 dB 
 

44 7:50:28 76,1 dB 

14 7:49:28 71,6 dB 
 

45 7:50:30 73,2 dB 

15 7:49:30 72,6 dB 
 

46 7:50:32 73,7 dB 

16 7:49:32 72,5 dB 
 

47 7:50:34 75,7 dB 

17 7:49:34 72,8 dB 
 

48 7:50:36 72,6 dB 

18 7:49:36 72,6 dB 
 

49 7:50:38 72 dB 

19 7:49:38 74,9 dB 
 

50 7:50:40 73,3 dB 

20 7:49:40 76,1 dB 
 

51 7:50:42 73,7 dB 

21 7:49:42 74,6 dB 
 

52 7:50:44 74,5 dB 

22 7:49:44 72,3 dB 
 

53 7:50:46 73,3 dB 

23 7:49:46 71,8 dB 
 

54 7:50:48 71,6 dB 

24 7:49:48 73,4 dB 
 

55 7:50:50 74,7 dB 

25 7:49:50 76,9 dB 
 

56 7:50:52 73,6 dB 

26 7:49:52 73,9 dB 
 

57 7:50:54 76,5 dB 

27 7:49:54 76,3 dB 
 

58 7:50:56 73,6 dB 

28 7:49:56 73,9 dB 
 

59 7:50:58 74,6 dB 

29 7:49:58 74,2 dB 
 

60 7:51:00 74,7 dB 

30 7:50:00 72,6 dB 
  

 



 

2/4 
 

  Naměřené hodnoty hluku při třídění a nakládání vozidel – měření č. 2 

Pořadí Čas Hodnota Jednotka 
 

31 8:07:06 74,2 dB 

1 8:06:06 73,4 dB 
 

32 8:07:08 73,4 dB 

2 8:06:08 73 dB 
 

33 8:07:10 73,2 dB 

3 8:06:10 74,1 dB 
 

34 8:07:12 73,4 dB 

4 8:06:12 74,3 dB 
 

35 8:07:14 69,4 dB 

5 8:06:14 74,6 dB 
 

36 8:07:16 70,6 dB 

6 8:06:16 75,3 dB 
 

37 8:07:18 75,7 dB 

7 8:06:18 75,4 dB 
 

38 8:07:20 75,7 dB 

8 8:06:20 74,9 dB 
 

39 8:07:22 74,9 dB 

9 8:06:22 74,8 dB 
 

40 8:07:24 73,1 dB 

10 8:06:24 74,1 dB 
 

41 8:07:26 74,1 dB 

11 8:06:26 74,1 dB 
 

42 8:07:28 73,2 dB 

12 8:06:28 74,5 dB 
 

43 8:07:30 73,7 dB 

13 8:06:30 74,9 dB 
 

44 8:07:32 73,8 dB 

14 8:06:32 74,9 dB 
 

45 8:07:34 73,9 dB 

15 8:06:34 71,4 dB 
 

46 8:07:36 74,1 dB 

16 8:06:36 71,4 dB 
 

47 8:07:38 74,5 dB 

17 8:06:38 74,8 dB 
 

48 8:07:40 73 dB 

18 8:06:40 73,4 dB 
 

49 8:07:42 70,4 dB 

19 8:06:42 72,7 dB 
 

50 8:07:44 69,9 dB 

20 8:06:44 74 dB 
 

51 8:07:46 69,3 dB 

21 8:06:46 73,4 dB 
 

52 8:07:48 69,1 dB 

22 8:06:48 74,5 dB 
 

53 8:07:50 69,7 dB 

23 8:06:50 73 dB 
 

54 8:07:52 69,3 dB 

24 8:06:52 72,5 dB 
 

55 8:07:54 69,8 dB 

25 8:06:54 72,4 dB 
 

56 8:07:56 73,2 dB 

26 8:06:56 75,3 dB 
 

57 8:07:58 74,1 dB 

27 8:06:58 74,1 dB 
 

58 8:08:00 76,4 dB 

28 8:07:00 72,6 dB 
 

59 8:08:02 71,6 dB 

29 8:07:02 74 dB 
 

60 8:08:04 69,2 dB 

30 8:07:04 75,9 dB 
  

 

  

 



 

3/4 
 

Naměřené hodnoty hluku při třídění a nakládání vozidel – měření č. 3 

Pořadí Čas Hodnota Jednotka 
 

31 8:24:05 76,5 dB 

1 8:23:05 79,6 dB 
 

32 8:24:07 73,1 dB 

2 8:23:07 79,8 dB 
 

33 8:24:09 72,8 dB 

3 8:23:09 78,6 dB 
 

34 8:24:11 74,9 dB 

4 8:23:11 79,6 dB 
 

35 8:24:13 73,2 dB 

5 8:23:13 80,4 dB 
 

36 8:24:15 73,6 dB 

6 8:23:15 77,8 dB 
 

37 8:24:17 71,7 dB 

7 8:23:17 79 dB 
 

38 8:24:19 71,6 dB 

8 8:23:19 78 dB 
 

39 8:24:21 72,4 dB 

9 8:23:21 78,7 dB 
 

40 8:24:23 71,4 dB 

10 8:23:23 78 dB 
 

41 8:24:25 70 dB 

11 8:23:25 76,1 dB 
 

42 8:24:27 70,2 dB 

12 8:23:27 75,6 dB 
 

43 8:24:29 74,9 dB 

13 8:23:29 75,3 dB 
 

44 8:24:31 73,4 dB 

14 8:23:31 73,4 dB 
 

45 8:24:33 71,8 dB 

15 8:23:33 72,1 dB 
 

46 8:24:35 73,6 dB 

16 8:23:35 72,6 dB 
 

47 8:24:37 72,9 dB 

17 8:23:37 75,7 dB 
 

48 8:24:39 73,8 dB 

18 8:23:39 76,2 dB 
 

49 8:24:41 74 dB 

19 8:23:41 76,7 dB 
 

50 8:24:43 71,5 dB 

20 8:23:43 76,8 dB 
 

51 8:24:45 73,7 dB 

21 8:23:45 78 dB 
 

52 8:24:47 73,6 dB 

22 8:23:47 77,3 dB 
 

53 8:24:49 74,7 dB 

23 8:23:49 75,3 dB 
 

54 8:24:51 74,9 dB 

24 8:23:51 75,3 dB 
 

55 8:24:53 75,3 dB 

25 8:23:53 76,5 dB 
 

56 8:24:55 76,8 dB 

26 8:23:55 73,7 dB 
 

57 8:24:57 73,6 dB 

27 8:23:57 71,4 dB 
 

58 8:24:59 74,9 dB 

28 8:23:59 74,9 dB 
 

59 8:25:01 74,8 dB 

29 8:24:01 75,4 dB 
 

60 8:25:03 71,8 dB 

30 8:24:03 75,7 dB 

 

 

 

 



 

4/4 
 

Naměřené hodnoty hluku při řízení vozidla 

Pořadí Čas Hodnota Jednotka 
 

31 13:29:14 68,1 dB 

1 13:28:14 71 dB 
 

32 13:29:16 69,7 dB 

2 13:28:16 70 dB 
 

33 13:29:18 71,4 dB 

3 13:28:18 69,6 dB 
 

34 13:29:20 69,8 dB 

4 13:28:20 67,9 dB 
 

35 13:29:22 69,8 dB 

5 13:28:22 67,3 dB 
 

36 13:29:24 69,6 dB 

6 13:28:24 67,8 dB 
 

37 13:29:26 69,9 dB 

7 13:28:26 67,6 dB 
 

38 13:29:28 69,6 dB 

8 13:28:28 69,3 dB 
 

39 13:29:30 70,2 dB 

9 13:28:30 69,7 dB 
 

40 13:29:32 70,9 dB 

10 13:28:32 70,4 dB 
 

41 13:29:34 73,1 dB 

11 13:28:34 70,4 dB 
 

42 13:29:36 72 dB 

12 13:28:36 69,5 dB 
 

43 13:29:38 71 dB 

13 13:28:38 71,8 dB 
 

44 13:29:40 69,8 dB 

14 13:28:40 70,4 dB 
 

45 13:29:42 69,8 dB 

15 13:28:42 72,5 dB 
 

46 13:29:44 69,6 dB 

16 13:28:44 70,9 dB 
 

47 13:29:46 69,8 dB 

17 13:28:46 71 dB 
 

48 13:29:48 69,3 dB 

18 13:28:48 71 dB 
 

49 13:29:50 68,5 dB 

19 13:28:50 71,2 dB 
 

50 13:29:52 68,3 dB 

20 13:28:52 71 dB 
 

51 13:29:54 68,6 dB 

21 13:28:54 69,4 dB 
 

52 13:29:56 69,8 dB 

22 13:28:56 68,3 dB 
 

53 13:29:58 71,8 dB 

23 13:28:58 67,9 dB 
 

54 13:30:00 72 dB 

24 13:29:00 68,6 dB 
 

55 13:30:02 70,9 dB 

25 13:29:02 69,4 dB 
 

56 13:30:04 70,8 dB 

26 13:29:04 70,1 dB 
 

57 13:30:06 71 dB 

27 13:29:06 70,4 dB 
 

58 13:30:08 71,8 dB 

28 13:29:08 71,1 dB 
 

59 13:30:10 71,8 dB 

29 13:29:10 71,4 dB 
 

60 13:30:12 72,3 dB 

30 13:29:12 70,2 dB 

 


