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1. Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále BOZP) je chápána jako jedna z významných částí 

sociální politiky ČR i EU. Dříve byla BOZP chápána pouze jako protiúrazová prevence. Nyní 

se soustřeďuje také na prevenci nemocí souvisejících s prací a na možnosti a postupy 

vytváření optimálních podmínek pro práci. Takové podmínky neohrožují zdraví pracovníků 

a vedou k vyšší pracovní pohodě, uspokojení z práce a především ke zvyšování kvality 

a efektivity práce. S tím se také pojí zvyšování kvality života a udržení pracovní schopnosti 

zaměstnanců do vyššího věku.  

V současné době je stále znát nedostatečná informovanost podnikové sféry nejen o nových 

požadavcích BOZP, ale i o možných negativních dopadech jejich zanedbávání. Úroveň 

vzdělávání BOZP v některých oblastech je nízká. Stále nepříznivá situace 

je v mikropodnicích, malých podnicích a u osob samostatně výdělečně činných. Přitom tato 

kategorie podniků a podnikání představuje významný prvek národního hospodářství. [2]  

Po přijetí živnostenského zákona byla založena celá řada nových, většinou menších 

truhlářských dílen a provozoven. Ty bývají vybaveny různými druhy a typy strojů na obrábění 

dřeva. Mezi základní stroje, s nimiž se setkáváme, patří kotoučové pily, frézky, pásové pily, 

dlabačky, brusky, atd. Takovéto stroje mají široké využití i přes svoji jednoduchou 

konstrukci. Použitím těchto strojů se práce velice zrychluje a zkvalitňuje, na druhou stranu 

se zvyšuje pracovní riziko. Při práci na těchto strojích je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

Je třeba věnovat pozornost technickému stavu stroje, jeho vybavení, správnou volbu nástroje, 

na správné seřízení, funkčnost a použitelnost ochranných zařízení a na osobní ochranné 

pracovní prostředky. Například kotoučové pily jsou jedny z nejnebezpečnějších strojů 

v dřevovýrobě vůbec.  

Tato bakalářská práce bude zaměřena na konkrétní společnost, zabývající se výrobou nábytku, 

dveří, oken, schodů a podlah. Bude zjištěn stav týkající se pracovní úrazovosti, používaných 

strojů, osobních ochranných pracovních prostředků a jakým způsobem je zajišťována 

bezpečnost práce zaměstnanců. Statistika pracovních úrazů bude vyhodnocena z hlediska 

zdrojů a příčin s následnými návrhy opatření, jak dalším úrazům zamezit. 

Vedení společnosti může tato práce sloužit jako návod na konkrétní řešení bezpečnosti práce 

na jejich pracovištích a shrnutím všech jejich povinnosti v oblasti BOZP. 
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2. Rešerše 

o ČÚBP, MPSV. Národní příručka - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci: Návod k zavedení systému řízení BOZP. Praha, 2003. ISBN 80-86552-61-6.  

Z tohoto pramene jsem čerpal definice základních pojmů z oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Tato příručka je základním návodem pro zpracování podnikových 

dokumentů, k zaimplementování prvků systému řízení BOZP. 

o MALÝ, Stanislav a kol. Prevence pracovních rizik. Díl I. Praha: VÚBP, 2009. 118 s. 

ISBN 978-80-86973-76-0.  

První díl této čtyřdílné publikace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje 

na prevenci rizik a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při různých činnostech. 

Pro účely mé bakalářské práce mělo největší přinos část strojní obrábění dřeva. 

o Portál BOZPinfo [online]. 2002-2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z WWW:  

<http://bozpinfo.cz/>. ISSN 1801-0334. 

Portál zabývající se problematikou bezpečnosti práce. Výborný zdroj novinek z oblasti 

BOZP a právních předpisů. K dispozici je také sekce s otázkami z praxe z oblasti BOZP 

a odpověďmi na ně. Encyklopedie BOZP je obsáhlý zdroj pojmů z této oblasti. 

o Portál OHSA [online]. 1998 - 2013 [cit. 2011-03-01]. European Agency for Safety 

and Health at Work. Dostupné z WWW: <http://osha.europa.eu/fop/czech-

republic/cs/publications/bozp_casopisy.php>. 

Stránky Evropské agentury pro BOZP. Na těchto stránkách je možné stáhnout velké 

množství publikací a předpisů vztahujících se k BOZP. Vydávají vlastní publikace 

a prospekty pro různé oblasti pracovních činností z mnoha úhlů pohledu. 

o NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je 

současná BOZP. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. Bezpečnost práce v praxi. ISBN 

978-80-7357-556-4. 

Tato kniha shrnuje principy strategie řízení BOZP, odpovědnost za BOZP, poskytování 

první pomoci a informace o poskytování OOPP, zajištění BOZP při provozování 

technických zařízení a jiné užitečné informace. 

o Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákoník práce je základním právním předpisem upravující oblast pracovně právních 

vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro moji bakalářskou práci jsem využil 

hlavně část pátou tohoto zákona, která pojednává o BOZP. 
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o Zákon č.309/2006 Sb., o dalším zajištění BOZP, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP zejména na pracoviště a pracovní 

prostředí. Dále řeší odbornou způsobilost pro zajišťování úkolů v hodnocení a prevenci 

rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. 

o Nařízení vlády č.378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Toto nařízení vlády stanovuje minimální požadavky na bezpečný provoz a používání 

zařízení.  Dále se věnuje požadavkům na bezpečný provoz zařízení pro skladování a 

zdvihání břemen. 

o Nařízení vlády č.495/2001 Sb., o poskytování OOPP, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků. 

Předpis, upravující co je OOPP a co se za OOPP nepovažuje, stanovuje požadavky na 

OOPP, postup při hodnocení rizik pro výběr OOPP a práce a činnosti, které vyžadují 

poskytování OOPP. Dále pak rozdělení prací podle znečištění a doporučená množství 

mycích a čisticích prostředků pro jednotlivé druhy prací. 

o Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

Nařízení vlády řešící požadavky na pracoviště z hlediska užívání budovy pro pracovní 

činnosti. Upravuje požadavky např. na rozvody el. energie, únikové východy, stěny, 

podlahy, komunikace apod. Dále se blíže zabývá nízkotlakou kotelnou a skladům. 

o Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických 

zařízeních. Pro potřeby této práce byla nejpřínosnější část čtvrtá - Úprava a zpracování 

materiálů, oddíl 2 – Obrábění dřeva.   

o ČSN 49 6100. Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. Společná ustanovení.  

Norma se vztahuje z hlediska požadavků BOZP na konstrukci všech druhů strojů a 

zařízení na zpracování dřeva. Jsou normalizovány zejména všeobecné požadavky, 

požadavky na ochranná zařízení, na brzdicí, blokovací a pojistná zařízení, na ovládače 

řízení a seřizování, na odsávání, na elektrická zařízení a na montáž. Mezi 

normalizovanými bezpečnostními jsou i hygienické požadavky.[19] 
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3. Vymezení pojmů 

Vysvětlení několika pojmů, které se bezprostředně pojí s bezpečností práce. 

Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné události. 

Riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení. Je kombinací 

pravděpodobnosti, že se "něco" stane a následku s jakým se "něco" stane. [1] 

Přijatelné riziko 

Riziko snížené na úroveň, která může být organizací tolerována, s přihlédnutím k zákonným 

povinnostem a její politice BOZP. [2] 

Zůstatkové riziko 

Riziko, které nebylo odstraněno v etapě projektu a montáže zařízení a bývá uváděno v návodu 

pro obsluhu. [2] 

Identifikace rizik 

Proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění. [1][2]  

Řízení rizik 

Přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na přijatelnou úroveň, 

s ohledem na účinnost opatření. Je to proces vyloučení nebo minimalizace rizik. [2] 

Hodnocení rizik 

Proces, jehož cílem je optimalizace rizika. Jde o komplexní proces určení velikosti rizika 

na základě analýzy možných následků uvažované / předpokládané mimořádné události 

a pravděpodobnosti jejího vzniku. Součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko 

přijmout nebo je omezit na přijatelnou míru (souhrnný proces zjištění velikosti rizika 

a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné – akceptovatelné). [1][2]  
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Nebezpečí 

Zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo onemocnění osob, škoda 

na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace, např. možnost stroje, 

strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd., způsobit za určitých 

okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku. Nebezpečí je zdrojem rizika. [2] 

Ohrožení 

Aktivní vlastnost materiálu, stroje, pracovní činnosti, technického zařízení, technologie, 

či konkrétní situace způsobit negativní jev, událost/nehodu (úraz nebo jinou škodu 

na zdraví / životě, poškození životního prostředí, majetkových či jiných hodnot). O ohrožení 

jde jen tehdy, pokud může být působení aktivovaných nebezpečných vlastností vystaven 

člověk, životní prostředí nebo majetkové či jiné hodnoty. [2] 

Bezpečnost 

Stav, při němž je riziko ohrožení osob, nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo 

na přijatelnou úroveň. [1][2]  

Skoronehoda 

Je událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení života a zdraví, majetku, ale pouze 

náhodnou shodou okolností k tomuto následku nedošlo. [4] 

Systém řízení BOZP 

Část celkového systému řízení organizace, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací 

činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy (postupy) a zdroje při vývoji, uplatňování, 

naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, a tím přispívá k řízení rizik BOZP, 

která jsou spojena s činností organizace. [1][2]  

Individuální ochrana 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Individuální ochrana nastupuje 

až tehdy, kdy nelze vyloučit škodlivé vlivy prostředky kolektivní ochrany. [2] 
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Kolektivní ochrana 

Ochrana před riziky pro více zaměstnanců společně, např. zavedením nové technologie 

na pracovišti, odstraněním namáhavé práce apod. [2] 

Nemoc z povolání 

Nemoc vzniklá dlouhodobým působením škodlivých vlivů na organismus pracovníka 

při práci; nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené v právních předpisech o sociálním 

zabezpečení (seznam nemocí z povolání), jestliže vznikly za podmínek v nich uvedených. [2] 

Pracovní úraz 

Nechtěná, náhlá, zevně působící škodlivá událost, která příčinně souvisí s činností organizace 

a která má za následek poškození zdraví pracovníka organizace do té míry, že přechodně 

nebo trvale, zčásti nebo zcela nemůže plnit svou funkci. [1][2]  
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4. Legislativa a normy 

K předpisům souvisejícím se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří zákony, 

nařízení vlády, vyhlášky, směrnice a normy. V důsledku snahy sladit právní předpisy EU 

s našimi, se postupně ruší dosavadní předpisy a vydávají se nové, zcela nebo částečně 

harmonizované. 

4.1. Legislativa ČR 

o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

o Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů, 

o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů, 

o Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště, ve znění 

pozdějších předpisů, 

o Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Legislativa EU 

o 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

o 91/383/EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem, 

o 89/654/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, 

o 89/655/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 

pracovního zařízení zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/EC a 2001/45/EC, 
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o 89/656/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 

osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/EC 

a 200l/45/EC, 

o 2003/107/ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem), 

o 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních 

ochranných prostředků. 

4.3. Normy 

o ČSN 49 6100 - Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení, 

o ČSN 49 6104 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na pásové pily, 

o ČSN 49 6105 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové 

a válcové pily, 

o ČSN 49 6110 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky, 

o ČSN 49 6117 - Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci brusek, 

o ČSN 49 6120 - Dřevoobráběcí zařízení. Vrtačky a vrtací dlabačky. Bezpečnostní 

požadavky na konstrukci, 

o ČSN EN 847-1 (49 6122) - Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - 

Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče, 

o ČSN EN 1807 (49 6125) - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily, 

o ČSN EN 859 (49 6126) - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky 

s ručním posuvem, 

o ČSN EN 860 (49 6127) - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací 

frézky, 

o ČSN EN 1870-1 (49 6130) - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily – 

Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu) a formátovací 

kotoučové pily, 

o ČSN ISO 7960 (49 6150) - Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem – 

Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje. 
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5. Informace o společnosti, popis provozovny a provozu 

Firma Stolařství Adamec s.r.o. zahájila činnost v roce 1991 jako podnikající fyzická osoba 

v malé dílně na Trnečkově ulici v Rousínově. Postupně se rozvíjela a přijímala první 

pracovníky. V roce 2003 zde pracovalo 12 zaměstnanců a provoz již byl přesunut do větších 

prostor. V tomtéž roce byla firma transformována ve společnost s ručením omezeným. 

V současnosti zaměstnává 20 pracovníků ve dvou provozech na ulici Rudé armády 

v Rousínově. [3] [Obrázek 1 a,b] 

 

Obrázek 1 a, b - Stolařství Adamec s.r.o. [3] 

Firma zahájila svoji činnost výrobou dřevěných schodů, dveří a oken. Postupem času 

zkvalitnila a rozšířila svoji výrobu. Získala certifikáty na zakázkovou výrobu dřevěných 

eurooken profilu EURO IV – 68 a eurodveří stejného profilu. Po generační obměně, 

s příchodem vnuka do podniku se rozšířila výroba o zakázkovou výrobu nábytku 

jak z masivu, tak z aglomerovaných materiálů. Po každé to znamenalo pro firmu nutnost 

zakoupení nových strojů. Proto se ve firmě vyskytují jak stroje nové, které splňují všechny 

bezpečnostní požadavky, tak i stroje starší 20-ti let. 

V roce 2009 získala firma evropský grant na rekonstrukci budovy. Budova dílny se zvýšila 

o jedno patro. Došlo ke kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, rekonstrukci ve spodním 

patře, vybudovala se výtahová plošina a došlo k zateplení celého pláště budovy.   

V přízemí se nachází kancelář, ruční dílna, strojní dílna, malá lakovna. Dále sušárna dřeva, 

která má však samostatný vchod ze dvora. V prvním patře se nachází velká lakovna a ruční 

dílna na dokončovací práce a kompletní zázemí pro zaměstnance. Ve sklepě se nachází 

kotelna. Zde jsou 2 parní kotle. Centrální odsávání je svedeno do stroje, který z odsávaného 

materiálu vyrábí lisované brikety, které se využívají pro vytápění budovy.   
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6. Statistika pracovních úrazů 

6.1. Úrazová četnost v odvětví zpracování dřeva vs. ostatní odvětví 

Úrazová četnost vyjadřuje počet pracovních úrazů (dále jen PÚ) na 100 zaměstnanců v daném 

oboru. Následující tabulka udává částečný přehled rozdělení pracovních činností 

v jednotlivých odvětvích. 

Pro vytvoření grafu byly použity data Českého statistického úřadu. Data jsou členěna 

dle kategorií CZ-NACE. Viz tabulka 1. Aritmetickým průměrem byla získána průměrná 

úrazovost v celých skupinách a ty byly následně porovnány v grafu č. 1. 

Tabulka 1 – Zařazení kategorií CZ-NACE do odvětví pro porovnání rizikovosti odvětví 

Zpracování dřeva 

02 - Lesnictví a těžba dřeva 

16 - Zpracování dřeva, výr. dřev., kork., prout. a slam. výr., kromě nábytku 

31 - Výroba nábytku 

Administrativa 

62 - Činnosti v oblasti informačních technologií 

64 - Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzij. financování 

65 - Pojištění, zajištění a penz. financ., kromě povinného soc. zabezpečení 

66 - Ostatní finanční činnosti 

69 - Právní a účetnické činnosti 

82 - Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 

Zpracování kovu 

24 - Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 

25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výr., kromě strojů a zařízení 

28 - Výroba strojů a zařízení 

Stavebnictví 

41 - Výstavba budov 

42 - Inženýrské stavitelství 

43 - Specializované stavební činnosti 

Těžební průmysl 

06 - Těžba ropy a zemního plynu 

08 - Ostatní těžba a dobývání 

09 - Podpůrné činnosti při těžbě 

Doprava 

49 - Pozemní a potrubní doprava 

52 - Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 

53 - Poštovní a kurýrní činnosti 

V roce 2007 se změnilo třídění kategorií pro statistické sledování. Do roku 2007 byly 

kategorie tříděny dle tzv. OKEČ, od roku 2008 se kategorie třídí dle CZ-NACE. Některé 

činnosti se zahrnuly do jiných kategorií a některé kategorie se změnily, či dokonce úplně 

zmizely. Také došlo ke změně hodnotícího kritéria. Některé úrazy, které se dříve do statistiky 

zahrnovaly, se sledovat přestaly. Z tohoto důvodu je v grafu vidět po zmiňovaném roce pokles 

hodnot. 
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Graf 1 - Úrazovost v odvětvích, celá ČR
1
 

Z grafu č. 1 je patrné, že odvětví zpracování dřeva a zpracování kovu mají výrazně vyšší 

úrazovost než ostatní hodnocená odvětví.  

6.2. Úrazovost jednotlivých kategorií v dřevoobráběcím odvětví 

V grafu č. 2 je uvedena úrazovost jednotlivých kategorií CZ-NACE dřevozpracujícího 

odvětví JmK 

 

Graf 2 - Úrazovost kategorií v dřevozpracujícím odvětví v JmK
1
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Graf 3 - PÚ dle zdroje úrazu na dřevoobráběcích strojích
2
 

 

V grafu 3 jsou zobrazeny zdroje PÚ na dřevoobráběcích strojích v JmK a ZlK. 

Ve sledovaných letech se více než polovina všech PÚ přihodila na pilách. Tyto stroje jsou 

velice nebezpečné, protože se obsluha dostává do velmi těsné blízkosti s řezným nástrojem, 

který má obrovskou obvodovou rychlost. Těmto strojům je třeba věnovat mimořádnou 

pozornost. PÚ jimi způsobené jsou většinou velice závažné a často znamenají pro postiženého 

trvalé následky. Druhá největší četnost PÚ je na frézkách.  

6.3. Rozdělení PÚ v odvětví zpracování dřeva v JmK a ZlK 

Data pochází z Oblastního inspektorátu práce v Brně, pod který spadá oblast Jihomoravského 

kraje a Zlínského kraje dohromady.  

Úrazy byly rozděleny na: 

Lehká zranění - úrazy, které si vyžádaly více než 3 dny pracovní neschopnosti 

Těžká zranění - úrazy, které si vyžádaly více než 5 dní pracovní neschopnosti 

Smrtelná zranění - úrazy, které způsobily smrt pracovníka.  

Tyto údaje jsem použil v následujícím grafu. Drtivá většina všech PÚ ve sledované oblasti 

jsou lehká zranění s pracovní neschopností do pěti dní. 
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Graf 4 - Rozdělení PÚ v odvětví zpracování dřeva v JmK a ZlK
3
 

 

6.4. Pracovní úrazy ve Stolařství Adamec s.r.o. 

PÚ, které se ve stolařství přihodily, byly většinou bez pracovní neschopnosti. Všechny úrazy 

byly vyhodnoceny z hlediska zdrojů a příčin, pro získání přehledu o tom, u kterých strojů, 

případně pracovních činností nebo za jakých okolností se úrazy staly. Rovněž byly 

vyhodnoceny podle toho, které části těla byly zraněny. Všechny získané údaje byly graficky 

zaznamenány.  

 

Graf 5 - PÚ ve firmě – trend vývoje v posledních letech 
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V následujícím grafu byly rozděleny všechny úrazy do 4 skupin dle činnosti, při které k úrazu 

došlo.  

o Práce na stroji 

o Při ruční práci 

o Manipulace s materiálem 

o Jiný zdroj 

 

 

Graf 6 – Rozdělení PÚ dle činností 

Pokud se PÚ stane, zajímá nás, proč se stal a zda se mu dalo předejít, či zmírnit jeho 

následky. V celé čtvrtině případů byl PÚ způsoben nepoužitím OOPP nebo nedodržením 

pracovního postupu. V 32% všech úrazů byla na vině neopatrnost a nepozornost při provádění 

pracovní operace. Ve 43% úrazů nebyl porušen žádný předpis, přesto se však úraz stal. Jedná 

se vždy o drobná poranění, kterým se při práci se dřevem nelze účinně vyhnout. Například 

zapíchnutá tříska při ručním broušení výrobku. 
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Graf 7 – Příčiny pracovních úrazů 

Rozdělením PÚ podle zařízení, popř. činnosti, u které k PÚ došlo [Graf 8] a která část těla 

byla poraněna [Graf 9] získáme přehled, u kterých strojů, nebo činností a na jaké části těla je 

obsluha nejvíce ohrožena. Do skupiny Jiné v grafu 8 byly zahrnuty činnosti jako pohyb 

pracovníků po budově, údržba strojů a údržba budovy. 

Z grafu 8 jednoznačně vyplývá, že nejnebezpečnější stroje ve firmě jsou srovnávací frézka 

a formátovací pila. Formátovací pila v porovnání s grafem 3 nemá ve firmě takovou 

úrazovost, jaké dosahuje v průměru za celý JmK. Na druhou stranu tento průměr ve firmě 

vysoce převyšuje srovnávací frézka.  

 

Graf 8 – Zařízení / činnost, u které došlo k PÚ 
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Graf 9 - PÚ podle zraněné části těla 

 

 

Graf 10 – Druh poranění 
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7. Dřevoobráběcí stroje používané ve firmě 

Ve firmě Stolařství Adamec s.r.o. se používají stroje a technická zařízení související 

s dřevovýrobou. Některé jsou využívány při každodenní činnosti a některé jsou natolik 

specifické, že se využívají jen zřídka. Stroje ve firmě jsou ve většině případů mladší 10-ti let, 

přesto je ve strojním parku zařazeno několik strojů starších padesáti let. Tyto současní 

majitelé zdědili po svých předcích. 

7.1. Formátovací pila 

Popis a využití 

Formátovací pily se používají k přesnému řezání (formátování) dílců. Ve firmě používají dvě 

formátovací pily současně. Jedna pila je určena pro řezání aglomerovaných materiálů 

s použitím předřezu [Obrázek 2]. Je umístěna v části budovy, kde není zbudováno centrální 

odsávání. Z tohoto důvodu je pila napojena na mobilní odsávací zařízení. Druhá je používána 

pouze pro řezání dílů z masivu [Obrázek 3]. Tato je již na centrální odsávání napojena.  

 

Obrázek 2 – Formátovací pila SCM SI-300 CLASS 

 

Obrázek 3 – Formátovací pila Rolland Z320 
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Nebezpečí pro obsluhu při používání formátovací pily: 

Kotoučová pila patří všeobecně mezi nejrizikovější stroje. Mezi hlavní nebezpečí a ohrožení 

obsluhy patří: 

o Pořezání prstů, traumatologická amputace prstů způsobená pilovým kotoučem 

při ručním posuvu materiálu do řezu, při odstraňování odpadu, odřezků, pilin, třísek 

a při nežádoucím uvedení stroje do chodu apod.  

o Uvolnění břitových destiček, roztržení pilového kotouče (zejména při používání 

vyhřátých, naprasklých, kmitajících, zrezivělých a jinak poškozených pilových 

kotoučů, kotoučů s vylámanými zuby a kotoučů nevhodných pro příslušný druh 

řezání) v důsledku velké obvodové rychlosti. 

o Zpětný vrh, zejména při řezání dřeva podél vláken, kdy podélně rozřezaná část dřeva 

způsobí bodné rány, propíchnutí břicha, hrudníku (přední části těla obsluhy) v případě 

chybějícího nebo nefunkčního rozvíracího klínu, nepoužívání vyztužené zástěry 

k ochraně břišní krajiny, chybného postavení obsluhující pracovníka v rovině pilového 

kotouče. 

o Úder, zhmoždění obličeje, naražení řezaným materiálem v případě jeho zachycení 

a odhození (odmrštění) rotujícím pilovým kotoučem (nebezpečné je zejména zasažení 

očí a obličeje obsluhy). 

o Nesourodost a rozdílnost struktury řezaného dřeva, podmíněného jeho růstem 

a vlastnostmi, které při řezání způsobuje značné výkyvy a náhlý vznik velkých 

řezných nebo třecích sil, což při podélném řezání způsobuje vznik zpětného vrhu. 

o Zaklínění odřezku v příliš široké mezeře (drážce) vložky a po zachycení zuby 

pilového kotouče jeho vymrštění proti obsluze. 

o Zasažení očí (vniknutí cizího tělesa do oka), hlavy příp. jiné části těla obsluhy 

odletujícími třískami, pilinami, suky z řezaného materiálu, odřezky, popř. odraženým 

materiálem. 

o Přiražení ruky obsluhy při manipulaci s materiálem. 

o Ohrožení sluchu nadměrným hlukem. [5]  
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Zjištěné nedostatky u formátovací pily 

o Chybějící rozvírací klín. 

o Chybějící kryt řezného kotouče. 

o Chybějící odsávání nad řezným kotoučem. 

o Nedostatečný manipulační prostor. 

o Obsluha nedodržuje zásady BOZP – nepoužívá OOPP. 

Návrh technických a organizačních opatření 

o Navrhuji opatřit řezný nástroj kotoučové pily ochranným krytem a rozvíracím 

klínem. 

o Ochranný kryt napojit na odsávání, které je v dílně funkční. 

o Úklid prostor kolem pily a tím vytvořit dostatečný pracovní a manipulační 

prostor pro obsluhu stroje. 

o Důsledně dodržovat a kontrolovat používání OOPP, které jsou na pracovišti 

k dispozici. 

o Drobné odřezky kolem rotujícího pilového kotouče odsouvat pouze s pomocí 

přípravku. 

o Při dořezávání drobných lišt používat na tlačení materiálu do řezu jen vhodný 

přípravek. 

 

7.2. Spodní Frézka 

Popis a využití 

Frézka se používá k frézování dřevěných materiálů pomocí frézovacích hlav. K frézování 

rámů dveří, oken a výplní, falcování, čepování, výroby ozdobných lišt a podobně. Frézování 

úzkých ozdobných lišt patří na tomto stroji k nejrizikovějším operacím, protože jen výjimečně 

jde použít automatický podavač a úzké lišty jsou posunovány proti frézovací hlavě ručně.  

Ve firmě jsou dvě spodní stolové frézky. Obě frézky mají k dispozici automatický podavač 

dílců a používají se souběžně [Obrázek 4 a,b]. 
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Obrázek 4 a, b - Frézka Ugmet STF 5 a Frézka SCM T130 

Nebezpečí pro obsluhu frézky 

o Přímý kontakt ruky obsluhy s nástrojem v pracovním prostoru. 

o Zachycení ruky nástrojem, pořezání rukou o ostří frézovacího nástroje, traumatická 

amputace. 

o Sesmeknutí ruky k nástroji po drženém obrobku. 

o Destrukce, zlomení obrobku drženého v ruce s následným nežádoucím kontaktem nástroje 

s rukou obsluhy. 

o Zachycení ruky rotujícím nástrojem při ručním přísunu a odebírání obrobku v pracovním 

prostoru. 

o Vyražení a úder obrobku drženého v ruce. 

o Uvolnění, roztržení, destrukce nástroje, vymrštění nástroje a jeho částí a zasažení obsluhy 

nebo jiné osoby v okolí frézky. 

o Zpětný vrh obráběného materiálu a zasažení obsluhy. 

o Zasažení obsluhy úletem třísek a odmrštěného drobného odpadu, ohrožení očí. 

o Působení hluku, poškození sluchu obsluhy. [5] 

Zjištěné nedostatky u frézky 

o Nezjištěny žádné porušení předpisů z hlediska BOZP. 
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7.3. Srovnávací (rovinná) frézka 

Popis a využití 

Srovnávací frézka je stroj, určený k opracování hrubých řezaných ploch. K vytvoření pravých 

úhlů hran obrobku a zarovnání spojovaných spár [Obrázek 5]. Opracovávají se zejména 

fošny, prkna a hraněné řezivo. 

 

Obrázek 5 – Rovinná frézka SCM F410 s demontovaným ochranným krytem 

 

Obrázek 6 – Demontovaný ochranný kryt rovinné frézky 

Nebezpečí pro obsluhu rovinné frézky 

o Pořezání, popř. i traumatická amputace konečků i článků prstů v prostoru nožového 

hřídele při přidržování a vedení obráběného dřeva rukama. [5]  

o Zachycení vlasů, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, 

za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou, rukavice apod. rotujícím 

nástrojem. 
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o Ohrožení obličeje a očí obsluhy odlétajícími třískami a odpadem vznikajícím 

při srovnávání (např. vymrštěný suk). 

o Zakopnutí o konstrukci, materiál a následný pád na podlahu, na frézku. 

o Uvolnění, roztržení, destrukce nástroje, vymrštění nástroje a jeho částí a zasažení obsluhy 

nebo jiné osoby v okolí frézky. 

Zjištěné nedostatky u rovinné frézky 

o Chybějící kryt rotující části nože.
4
 [Obrázek 6] 

o Obsluha nepoužívá žádné OOPP ani dřevěnou posouvací pomůcku. 

Návrh technických a organizačních opatření 

o Po konzultaci důvodu demontování originálního ochranného krytu navrhuji 

nainstalovat kryt lamelový, nebo použití můstku, popřípadě doplnit frézku 

o automatický posun, který zároveň nůž kryje. 

o Navrhuji umístit ke stroji pomůcky a OOPP a důsledné dohlížení jejich 

používání. 

 

7.4. Tloušťkovací frézka 

Popis a využití 

Tloušťkovacími frézkami se prkna, fošny, hranoly, hranolky, lišty atd. frézují (hoblují) 

na tloušťku a šířku. [Obrázek 7] Obrobky se obecně před tloušťkováním srovnávají. 

Po operaci srovnávání zpravidla následuje hoblování na přesnou tloušťku, prováděné 

na frézce tloušťkovací. Přitom plocha, srovnaná v předchozí operaci slouží jako plocha 

vodicí. Na rozdíl od srovnávání je zde obrobek posouván pod nožovým hřídelem. Opracování 

je opět vedeno proti směru otáčení nožového válce. Posun zajišťují podávací válce na vstupu 

a výstupu stroje. Velikost úběru třísky se nastavuje polohou stolu pomocí ručního kola nebo 

strojním mechanismem. [6]  

                                                 

4
 Původní kryt je pevný, z jednoho kusu, a při hoblování delšího obrobku kryt nevhodně „trčí“ do manipulačního 

prostoru a zavazí tak obsluze. 
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Obrázek 7 - Tloušťkovací frézka SCM S520 

Nebezpečí pro obsluhu tloušťkovací frézky 

o Nebezpečí zpětného vrhu materiálu a následné pohmoždění, probodnutí, pořezání či jiné 

poranění obsluhy. 

o Zachycení a vtáhnutí ruky do pracovního prostoru stroje kde hrozí: 

o pořezání o nožovou hřídel, 

o skřípnutí, pohmoždění nebo rozdrcení prstů nebo končetiny o podávací válce. 

o Poškození sluchu nadměrným hlukem. 

o Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Zjištěné nedostatky u tloušťkovací frézky 

o Nezjištěny žádné porušení předpisů z hlediska BOZP. 

 

7.5. Pásová pila 

Popis a využití 

Pásová pila se ve firmě již téměř nepoužívá. Tento stroj byl vyroben v Polsku roku 1974 

a ve firmě je ještě po pradědovi současného majitele. [Obrázek 8] 

Pásová pila slouží k dělení materiálu pomocí nekonečného pilového pásu. Slouží především 

k vykružování dílců. V současné době byla pila téměř ve všech případech použití nahrazena 

jinými stroji a nástroji. 
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Obrázek 8 - Pásová pila 

Nebezpečí pro obsluhu pásové pily 

o Zranění způsobené při manipulaci s pilovým pásem. 

o Pořezání ruky obsluhy řeznou částí pilového pásu, převážně v pracovním prostoru. 

o Pořezání, traumatická amputace prstů obsluhy a řezné poranění při styku s pilovým 

pásem, způsobená ručním posuvem materiálu do řezu, při odstraňování odpadu, odřezků, 

pilin a třísek. 

o Posunutí, otočení, sesmeknutí a vyražení obrobku drženého v ruce. 

o Vymrštění pilového pásu ze stroje v případě jeho přetržení a zasažení obsluhy, případně 

jiných osob v okolí pily. 

o Sjetí pásu z pásovnice a zasažení obsluhy nebo osob zdržujících se v blízkosti pily. 

o Vymrštění zaklíněného odřezku uvízlého ve štěrbině vložky ve stolu pily a jeho vymrštění 

proti obsluze (zasažení očí a obličeje), nežádoucí kontakt zubů pilového pásu se stolem 

pily. 

o Zasažení oka nebo obličeje obsluhy vymrštěnou částí řezaného dřeva, odražením odřezku, 

třískou, uvolněným sukem apod. 

o Zakopnutí o konstrukci, materiál s následným pádem na podlahu, pilu. 
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Zjištěné nedostatky u pásové pily 

o Není možné nastavit výšku zadní vodící kladky. 

o Nedostatečný manipulační prostor pro obsluhu – u pily je skladován materiál. 

Návrh technických a organizačních opatření 

o Opravit mechanizmus upravující výšku krytu pásu se zadní vodící kladkou. 

o Kolem pásové pily uklidit materiál. 

 

7.6. Dlabací vrtačka 

Popis a využití 

Pomocí tohoto stroje se zhotovují do dřevěného materiálu podélné otvory (dlaby). [Obrázek 

9] Ty se používají hlavně při výrobě čepovaných konstrukčních spojů. Dlaby se vyvrtávají 

postupným vrtáním otvorů, které se navzájem překrývají a nakonec začistí podélným 

posuvem dlabacího vrtáku. 

 

Obrázek 9 - Dlabací vrtačka KDR 30 VD2 
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Nebezpečí pro obsluhu dlabací vrtačky 

o Největší ohrožení způsobují rotující pracovní nástroje – čepovací nástroje, nožové hlavy 

a dlabací řetězy. 

o Zachycení vlasů, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, 

za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou, rukavice apod. rotujícím 

vřetenem, sklíčidlem, vrtákem (riziko navinutí). 

o Uvolnění vřetena, vypadnutí a odmrštění nástroje, zasažení obsluhy. 

o Pořezání ruky při kontaktu ruky s vrtákem, nebo dlabacím řetězem. 

o Uvolnění, nežádoucí pootočení obrobku s možností rotace společně s nástrojem 

a ohrožení obsluhy. 

o Ohrožení očí obsluhy odlétajícími třískami a odpadem vznikajícím při vrtání resp. dlabání, 

o Ulomení dlabacího vrtáku a vymrštění jeho části proti obsluze. 

o Pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem vrtaného předmětu. [5] 

Zjištěné nedostatky u dlabací vrtačky 

o Nezjištěny žádné porušení předpisů z hlediska BOZP. 

 

7.7. Stojanová vrtačka 

Popis a využití 

Stojanová vrtačka se používá k vytváření průchozích i neprůchozích kruhových otvorů 

v plošných dílcích. [Obrázek 10] Ve firmě má stojanová vrtačka největší využití pro vrtání 

otvorů pro závěsy. Pokud je to možné, využívají pracovníci ručních vrtaček. 
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Obrázek 10 - Stojanová vrtačka 

Nebezpečí pro obsluhu stojanové vrtačky 

o Nejčastěji jsou pracovníci ohroženi rotujícím pracovním nástrojem nebo vřetenem popř. 

uvolněným nespolehlivě upnutým obrobkem. 

o Zranění očí a obličeje odlétajícími třískami. 

o Pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem vrtaného předmětu. 

o Zachycení vlasů, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých 

rukávů, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou, rukavice apod. 

rotujícím vřetenem, sklíčidlem, vrtákem a nechráněnými řemenovými převody. 

o Poranění ruky při kontaktu ruky s vrtákem. 

o Zranění rukou při neočekávaném uvedení drženého obrobku do rotace při vrtání, 

nebo srážení hran (ostřin). 

o Zlomení vrtáku a jeho odmrštění. 

o Uvolnění vřetene, vypadnutí a odmrštění nástroje, zasažení obsluhy. [5]  

Zjištěné nedostatky u stojanové vrtačky 

o Vřeteno vrtačky se nevrací samovolně do své výchozí polohy. 

o Nedostatečný manipulační prostor. 

o Nepoužívání OOPP. 
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Návrh technických a organizačních opatření 

o Zajistit opravení mechanismu vracející vřeteno do původní polohy. 

o Uklidit kolem stojanové vrtačky a prostor udržovat vyklizený. 

o Dohlédnout na používání obličejového štítu. 

 

7.8. Olepovačka hran 

Popis a využití 

Olepovačka hran slouží k nanášení ABS hran na boky dílců za pomocí tavného lepidla. 

Současně je hrana dílce opracována soustavou pil a fréz do požadovaného tvaru. Celý proces 

je automatický a dílec je posouván pásovým podavačem. Pracovník před započetím práce 

nastaví, zda chce hranu ořezat do roviny, ofrézovat s oblinou, nebo jen nalepit 

bez opracování. Zařízení umožňuje individuální nastavení opracování každého okraje hrany 

zvlášť. [Obrázek 11] Stroj byl koupen použitý v roce 2010 z jiné stolařské firmy. K zařízení 

se nedochovala průvodní dokumentace. Pracovník, který má ve firmě na starosti stroje 

a nástroje však průvodní dokumentaci získal od výrobce tohoto stroje.  

 

Obrázek 11 - Olepovačka hran 
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Nebezpečí pro obsluhu olepovačky hran 

o Zachycení oděvu a vtažení části těla do stroje. 

o Přiskřípnutí konečků prstů při neopatrném vložení dílce do stroje. 

o Popálení o tavnou nádobku na lepidlo. 

o Pořezání rukou a prstů zkracovacími (kapovacími) pilkami. 

o Pořezání rukou a prstů hranovými frézami. 

o Úraz elektrickým proudem. 

Zjištěné nedostatky u olepovačky hran 

o Nedostatečný manipulační prostor. 

o Otevřený zadní ochranný kryt. 

Návrh technických a organizačních opatření 

o Uklidit v prostoru olepovačky a udržovat manipulační prostor volný. 

o Dohlížet na uzavření víka při chodu stroje. 

 

7.9. Hydraulický dýhovací lis 

Popis a využití 

Dýhovací lisy se používají k tlakovému polepení plochy dýhou, nebo jiným materiálem. 

Umožňuje nahřátí lisovací plochy pro lepší vytvrzení použitého lepidla. 

Hydraulický dýhovací lis Griggio GP 100 byl vyroben v roce 2005 v Itálii. [Obrázek 12] 

Hydraulický olej je v zásobníku vyhříván elektrickou spirálou.  
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Obrázek 12 - Hydraulický dýhovací lis Griggio GP100 

Nebezpečí pro obsluhu hydraulického lisu 

o Rozdrcení končetiny nebo jiné části těla v lisu. 

o Popálení při kontaktu těla nebo končetiny o zahřátou plochu lisu. 

o Pád obrobku s následným zraněním obsluhy. 

o Nadýchání výparů zahřátého lepidla. 

o Úraz elektrickým proudem. 

o Poranění způsobené výronem vysokotlakého média při prasknutí poškozené hydraulické 

hadice. 

o Prasknutí poškozené hadice s vyhřívaným olejem s následným popálením. 

Zjištěné nedostatky u hydraulického lisu 

o Nádoby s lepidlem a výrobky uložené v manipulačním prostoru obsluhy lisu. 

Návrh technických a organizačních opatření 

o Vyhradit pro lepidla prostor pro skladování, nejlépe v místě, kde se nanáší 

na dílce. 
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7.10. Hydraulický rámový lis 

Popis a využití 

Rámový lis se používá na lepení rámů a křídel oken a dveří, pro výrobu spárovky nebo vlastní 

lepení konstrukčních hranolů. [Obrázek 13] Lis byl vyroben v Itálii v roce 1992. Rámový lis 

se skládá z ocelového svařovaného rámu, vyrobeného ze silnostěnných uzavřených profilů 

a masivních I profilů s velkou tuhostí a pevností. Po kolejničce na horním profilu rámu 

pojíždí přestavitelné lisovací kleštiny, opatřené na dolním konci přestavitelnými patkami, 

na horním konci lisovacími jednotkami. 

 

Obrázek 13 - Hydraulický rámový lis Tanges 

Nebezpečí pro obsluhu hydraulického rámového lisu 

o Zmáčknutí nebo rozdrcení prstů nebo paží. 

o Prasknutí lisovaného materiálu s následným vymrštěním ostrých kusů proti obsluze. 

o Pád obrobku na dolní končetiny. 

o Úraz elektrickým proudem. 

o Poranění způsobené prasknutím hydraulické hadice. 

Zjištěné nedostatky u hydraulického rámového lisu 

o Nezjištěny žádné porušení předpisů z hlediska BOZP. 
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7.11. Pásová bruska 

Popis a využití 

Pásová bruska je nejstarší stroj, se kterým se dnes můžeme v této dílně setkat. Používá 

se především k broušení velkých a rovných ploch, dýhovaných povrchů a podobně. Litinový 

stojan nese pracovní stůl, který je výškově nastavitelný a pohybuje se kolmo ke směru 

broušení. Na stojanu jsou také umístěny obě pásovnice, nesoucí brusný pás. Nad pásovnicemi 

je umístěno odsávání. Brusná botka přitlačuje brusný pás k povrchu obrobku. [Obrázek 14] 

Ke stroji se nedochovala žádná dokumentace. 

 

Obrázek 14 - Pásová bruska 

Nebezpečí pro obsluhu pásové brusky 

o Vtažení ruky obsluhy v místě náběhu brusného pásu na pásovnice (svěrné místo). 

o Přímý kontakt (dotyk) ruky obsluhy s pohybujícím se brousícím pásem během broušení. 

o Zasažení obsluhy, popř. i dalších osob v okolí brusky, vymrštěným brusným pásem, 

po jeho sjetí, uvolnění nebo přetržení. 

o Vymrštění broušeného obrobku a zasažení obsluhy, popř. osob v těsné blízkosti. 

o Prašnost – ohrožení dýchacích cest jemným prachem. [5] 

Zjištěné nedostatky u pásové brusky 

o Horní část krytu brusného pásu je trvale otevřena. 
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Návrh technických a organizačních opatření 

o Dohlédnout na uzavření krytu pásu za chodu stroje. 

 

7.12. Čelní kotoučová bruska 

Popis a využití 

Používá se pro rychlé tvarové, hrubé i jemné broušení především menších dílců a čelních 

ploch. Čelní kotoučová bruska je jeden z nejmladších strojů ve firmě. [Obrázek 15]  

 

Obrázek 15 - Čelní kotoučová bruska Jeřábek  PB3 

Nebezpečí pro obsluhu čelní kotoučové brusky 

o Vtažení menšího předmětu, případně prstů obsluhy do mezery mezi brusným kotoučem 

a okrajem hradítka brusky. 

o Přímý kontakt (dotyk) ruky obsluhy s pohybujícím se brousícím kotoučem během 

broušení. 

o Zasažení obsluhy, popř. i dalších osob v okolí brusky vymrštěním broušeného obrobku. 
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o Zachycení a odhození obrobku, vzpříčení materiálu. 

o Prašnost – ohrožení dýchacích cest jemným prachem (v případě broušení dřeva 

zasaženého plísní možný karcinogenní účinek prachu). 

o Uvolnění a následné vymrštění brusného kotouče. [5]  

Zjištěné nedostatky u čelní kotoučové brusky 

o Bruska není trvale napojena na odsávání – zvýšená prašnost, nebezpečí vznícení pilin 

v důsledku tření kotouče o piliny v odsávacím zásobníku. 

Návrh technických a organizačních opatření 

o Napojit brusku na centrální nebo mobilní odsávání, zajistit aby bylo v chodu při 

práci na stroji. 

o Minimalizovat velikost štěrbiny mezi pracovním stolem a brusným kotoučem. 

 

7.13. Zkracovací pila 

Popis a využití 

Tento stroj je ve firmě využíván jen velice zřídka. Je umístěn vně budovy a využívá 

se ke hrubému zkracování dlouhých fošen a hranolků před jejich dalším zpracováním. Jedná 

se o kotoučovou pilu zavěšenou z horní strany na horizontálním rameni. [Obrázek 16] 

Ke stroji není dostupná průvodní dokumentace. 

 

Obrázek 16 - Zkracovací pila 
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Nebezpečí pro obsluhu zkracovací pily 

o Pořezání prstů, traumatologická amputace prstů způsobená pilovým kotoučem při ručním 

posuvu pily do materiálu, při odstraňování odpadu, odřezků, pilin, třísek v nebezpečném 

pracovním prostoru za chodu stroje a při nežádoucím uvedení stroje do chodu apod. 

o Uvolnění břitových destiček, roztržení pilového kotouče (zejména při používání 

vyhřátých, naprasklých, kmitajících, zrezivělých a jinak poškozených pilových kotoučů, 

kotoučů s vylámanými zuby a kotoučů nevhodných pro příslušný druh řezání), v důsledku 

velké obvodové rychlosti. 

o Úder, zhmoždění obličeje, naražení řezaným materiálem v případě jeho zachycení 

a odhození (odmrštění) rotujícím pilovým kotoučem (nebezpečné je zejména zasažení očí 

a obličeje obsluhy). 

o Zasažení očí (vniknutí cizího tělesa do oka), hlavy příp. jiné části těla obsluhy odletujícími 

třískami, pilinami, suky z řezaného materiálu, odřezky, popř. odraženým materiálem, 

o Přiražení ruky obsluhy při manipulaci s materiálem. [5]  

 

Zjištěné nedostatky u zkracovací pily 

o Stroj je umístěn na volném prostranství, nezastřešený – hrozí zvýšené nebezpečí 

pro obsluhu za deště a v zimním období (zkřehlé prsty, namrzlý povrch podlahy, zmrzlé 

řezivo atd.). 

o Zvýšené nároky na údržbu stroje a mazání pohyblivých částí – nebezpečí zhoršeného 

technického stavu. 

o Zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem – stroj není chráněn proti dešti. 

Návrh technických a organizačních opatření 

o Strojní zařízení zastřešit. 

o Stanovit častější servisní intervaly, před každým použití stroje provést kontrolu 

obsluhou. 

o Striktně dodržovat zákaz používání pracovních rukavic. 
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7.14. Skladování materiálů 

 

Obrázek 17 a, b - Skladování materiálu 

Protože ve firmě dosud není zcela vyhrazen prostor pro skladování materiálu a výrobků, 

a materiál je ukládán vedle strojů v manipulačním prostoru obsluhy, opřený např. o stěnu 

vedle stroje apod. [Obrázek 17 a,b], navrhuji tato technická a organizační opatření: 

o Určit skladovací prostory pro skladování výrobků a materiálu. 

o Ve skladu umístit regály pro ukládání výrobků a materiálu. 

o Označit regály štítky s max. přípustnou nosností. 

o Statikem nechat propočítat únosnost podlahy ve skladu. 

o Sklad opatřit tabulkou o max. zatížení podlahy. 
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7.15. Dokumentace ke strojům 

Tabulka 2 – Dostupná, případně chybějící dokumentace ke strojům 
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Formátovací pila 
           

Olepovačka hran 
           

Hydr. dýhovací lis 
           

Hydr. rámový lis 
 

 
  

   
 

   

Spodní frézka 
  

 
        

Srovnávací frézka 
 

   
  

  
   

Tloušťkovací frézka 
  

 
        

Pásová pila 
    

  
  

   

Dlabací vrtačka 
           

Stojanová vrtačka 
           

Pásová bruska 
    

  
  

   

Čelní bruska 
           

Zkracovací pila 
    

  
  

   

 

o Doporučuji pracovníkovi firmy, který má na starosti stroje a strojní zařízení, 

doplnit chybějící dokumentaci k uvedeným strojům.  
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8. Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik je základním kamenem evropského přístupu k prevenci BOZP. Existují pro 

to dobré důvody. Pokud není hodnocení rizik (začátek procesu řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví) provedené dobře nebo není provedené vůbec, je pravděpodobné, že nebudou 

stanovena nebo zavedena odpovídající preventivní opatření. [7] 

V rámci této bakalářské práce bylo vypracováno hodnocení rizik pro stroje a zařízení, 

pro které to ve firmě doposud zpracováno nebylo. Tato jsou přiložena k bakalářské práci 

v příloze 1 -  4. Zaměstnavatel si je tak může doplnit do své dokumentace.  
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9. OOPP poskytované ve firmě 

Ve firmě je k dispozici vypracovaný seznam pracovních činností a povolání pro poskytování 

osobních ochranných pracovních pomůcek, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Ten byl vypracován na základě hodnocení rizik na pracovišti. Každý zaměstnanec má ve své 

osobní kartě vypsány poskytnuté OOPP s jejich životností. 

Tabulka 3 - Seznam poskytovaných OOPP 

Pracovní činnost, profese Poskytnuté OOPP 
Způsob 

poskytnutí 

Truhlář - základní 

vybavení 

oblek keprový OP 

obuv pracovní OP 

ochrana sluchu mušlová PP 

Při obsluze: 

Formátovací pily zástěra s vložkou proti zpětnému vrhu UP 

Tloušťkovací frézky zástěra s vložkou proti zpětnému vrhu UP 

Rovinné frézky zástěra s vložkou proti zpětnému vrhu UP 

Vrtačky, sukovačky 
čepice nebo šátek PP 

ochranné brýle nebo štítek PP 

Při manipulaci s řezivem pracovní rukavice PP 

Při práci v chladu kabát pracovní prošívaný OP 

OP - OOPP jsou poskytovány každému zaměstnanci  

PP  - OOPP jsou poskytovány obsluze strojů nebo provádění příslušné pracovní operace 

UP - Uloženo na pracovišti k použití při obsluze stroje 

 

Porovnáním požadavků na poskytování OOPP vyplývající z NV č.495/2001 Sb. a seznamu 

poskytovaných OOPP ve firmě, lze zjistit nedostatky v jejich přidělování. 

Tabulka 4 - Potřebné OOPP vs. Poskytované OOPP 

Zařízení Potřebné OOPP Poskytované OOPP 
Skutečný 

stav 

Formátovací pila 

Obličejový štít nebo brýle Není k dispozici u zařízení   

Zástěra proti zpětnému vrhu Zástěra proti zpětnému vrhu Nepoužívána 

Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 

Pásová pila 
Obličejový štít nebo brýle Není k dispozici u zařízení   

Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 

Rovinná frézka Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 

Spodní frézka 

Obličejový štít nebo brýle Obličejový štít nebo brýle Používána 

Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 

Zástěra proti zpětnému vrhu Není k dispozici u zařízení 
 

Tloušťkovací frézka 
Zástěra proti zpětnému vrhu Zástěra proti zpětnému vrhu Používána 

Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 



40 

 

Zařízení Potřebné OOPP Poskytované OOPP 
Skutečný 

stav 

Pásová bruska 
Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 

Ochrana dýchacích cest Není k dispozici u zařízení 
 

Dlabací vrtačka Brýle Brýle Používána 

Stojanová vrtačka 
Brýle Brýle Nepoužívána 

Šátek nebo čepice Šátek nebo čepice Nepoužívána 

Zkracovací pila 
Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 

Obličejový štít nebo brýle Není k dispozici u zařízení   

Olepovačka hran Ochrana sluchu Ochrana sluchu mušlová Používána 

 

o Navrhuji doplnit chybějící OOPP dle tabulky 4 a umístit je k daným strojům. 

Dále upravit seznam poskytovaných OOPP.  

Některé OOPP pracovníci nepoužívají, přestože je mají k dispozici. Ve firmě jsou 

zaměstnáváni jak mladí truhláři po střední škole, tak i starší a zkušení truhláři, kteří s OOPP 

neradi pracují, a jejich používání odmítají.  

o Navrhuji vedoucím zaměstnancům důsledně dohlížet na používání poskytnutých 

OOPP. 

Provedením podrobného rozboru pracovních úrazů ve firmě v kapitole 6.4, bylo zjištěno, 

že se několik pracovníků pořezalo na rukou o tabulové sklo. Při výrobě oken a dveří, 

ale i při výrobě nábytku se často musí pracovat s tabulovým sklem.  

Těmto úrazům šlo předejít použitím vhodných OOPP. Pracovníci je ale nemají k dispozici. 

Povinnost používat rukavice při manipulaci s předměty s ostrými hranami, s výjimkou strojů, 

kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny, nařizuje NV č.495/2001 Sb., příloha 3, odst. 

6.6, bod b.  

o Doporučuji pro tuto činnost vždy používat vhodné OOPP. Pro tento účel lze 

používat speciální rukavice pro manipulaci se sklem [Obrázek 18], ale lze použít 

i běžné kožené pracovní rukavice.  
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Obrázek 18 - Rukavice pro ruční manipulaci se sklem[8] 

o Vedení společnosti doporučuji pro manipulaci se sklem používat přísavný 

přípravek pro přenášení skla. [Obrázek 19]  

Minimalizují se tím rizika spojené s pořezáním o hranu, nebo přiskřípnutím prstů 

při pokládání tabule do rámu.   

 

Obrázek 19 - Přípravek pro přenášení skla[9] 

 

9.1.1. Mycí, čistící a desinfekční prostředky poskytované ve firmě 

Profese truhlář byla zařazena podle stupně znečištění do kategorie
5
 – méně čistá práce. 

Povinně poskytované mycí a čisticí prostředky pro tuto kategorii: 

o Mýdlo  - 100g/měsíc 

o Čistící pasta  - 300g/měsíc 

o Ručník  - 2 ručníky/rok 

Uvedené mycí a čisticí prostředky jsou poskytovány kolektivně. Jsou k dispozici na sociálním 

zařízení a dle spotřeby průběžně doplňovány.  

                                                 

5
 Zařazení dle NV č.495/2001 Sb., Příl. 4 
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10. Rozbor současného stavu BOZP a organizace BOZP 

Zpracované dokumenty z oblasti BOZP: 

o Směrnice k organizaci a zajišťováni BOZP, 

o Hodnocení rizik pro OOPP, 

o Seznam prací a činností pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků, 

o Evidence poskytovaných OOPP, 

o Seznam prací a činností zakázaných těhotným ženám a mladistvým, 

o Hodnocení rizik provozovaných činností vč. navržení opatření, 

o Kategorizace prací s výskytem rizikových faktorů, 

o Osnovy školení BOZP, 

o Plán revizí strojů a nástrojů, 

o Plán revizí tlakových nádob, 

o Plán revizí plynových zařízení, 

o Pokyny pro obsluhu a používání elektrických zařízení pracovníky bez elektrotechnické 

kvalifikace, 

o Jmenování osobou odpovědnou za provoz elektrických zařízení, 

o Školení referentů, 

o Kniha závad, 

o Plán úklidu, 

o Provozní řád kotelny. 

Vedení společnosti nemá zpracovány místní provozní bezpečnostní předpisy pro stroje 

a zařízení, které nemají výrobní a provozní dokumentaci. Ve smyslu nařízení vlády 

č.378/2001 Sb. musí uživatel před uvedením strojů (zařízení) do provozu vypracovat svůj 

vlastní Provozní předpis, se zřetelem na místní podmínky. 

o Doporučuji vedení společnosti nechat vypracovat pro všechny stroje a zařízení 

místní provozní bezpečnostní předpisy dle NV č.378/2001 Sb. 
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10.1. Prováděné školení BOZP 

10.1.1. Vstupní školení: 

o Školení absolvují nově přijatí zaměstnanci před nástupem do práce. Dále pracovníci 

nastupující na brigádu, či pracovníci vykonávající práce na základě dohod o pracovní 

činnosti nebo provedení práce. Školení absolvují výše zmínění zaměstnanci 

také při přeřazení na jiné pracoviště, při změně prac. postupů, materiálů nebo strojního 

zařízení.  

o Vstupní školení bývá provedeno podle platné osnovy a provádí jej, společně s praktickým 

zácvikem, příslušný vedoucí zaměstnanec. 

10.1.2. Opakovaná školení BOZP 

o Opakovaná školení jsou prováděna lx za 12 měsíců. 

o Za provedení opakovaných školení dle platné osnovy odpovídá nadřízený vedoucí 

zaměstnanec, který toto školení provádí nebo zajišťuje, 

10.1.3. Mimořádná školení BOZP 

o Provádí se při změně bezpečnostních předpisů, při zavádění nových postupů, při růstu 

pracovní úrazovosti, při výskytu smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu a při hrubém 

nebo opakovaném porušení předpisů BOZP. Také jako individuální školení zaměstnance 

po pracovním úrazu.  

o Školení se provádí podle osnovy, která se zpracovává individuálně pro každé školení, 

podle důvodů, pro které je pořádáno a provádí jej vedoucí zaměstnanec. 

10.1.4. Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP 

o Školení vedoucích zaměstnanců se provádí 1x za 36 měsíců. 

o Provádí se odborně způsobilou osobou dle zpracované osnovy. Získané znalosti se ověřují 

písemným testem. 

10.1.5. Školení zaměstnanců se zvláštním oprávněním a speciální profesí 

o Topič nízkotlakých kotelen – 1x za 5 let 

o Obsluha tlakových nádob  – 1x za 3 roky 

o Řidiči referenti     – 1x za 2 roky 

o Revizní technik ručních nástrojů – 1x za 2 roky 

Uvedená školení se sestávají z přípravného školení, absolvování speciálního kurzu, složení 

předepsaných zkoušek k ověření potřebných znalostí, příp. ověření praktických dovedností. 
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10.1.6. Další školení 

o Při nástupu nového zaměstnance a dále v 12-ti měsíčních intervalech jsou pracovníci 

proškoleni a seznámeni s obsluhou jednotlivých strojů a nástrojů. 

 

10.2. Fyzická kontrola pracoviště 

o V prostoru formátovací pily před kanceláří je zabráněno přístupu k hasicímu přístroji 

bednou na odpad. 

o Opatření: Uvolnit přístup k PHP. 

o V době kontroly bylo v lakovně u1oženo velké množství laků, hořlavých kapalin. 

o Opatření: Řešit skladovaní laků a rozpouštědel v provozovně. 

o V klížírně byly v době kontroly naskládány na komunikaci rozpracované výrobky. 

o Opatření: Komunikaci uvolnit a trvale udržovat volnou. 

o V době kontroly byly v prostoru před elektrickým rozvaděčem uloženy hotové výrobky, 

připravené na expedici. 

o Opatření: Vymezit prostor pro ukládání hotových výrobků. 

o Ve vstupu do skladu nářadí je rozdíl podlah cca 80 mm. 

o Opatření: Uvedenou komunikační překážku opatřit bezpečnostním značením 

např. žluto-černým šrafováním. 

o U vstupu do kotelny není umístěna značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

o Opatření: U vstupu umístit trvale a viditelně značku se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 
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11. Návrh metodiky BOZP 

11.1. Základní povinnosti zaměstnavatele 

Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP. 

o Vstupní - při nástupu zaměstnance do práce, při změně pracovního zařazení 

nebo druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních 

a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů. 

o Mimořádná - v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

o Periodická - zaměstnavatel je povinen určit četnost školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP. [10] 

Kontroly BOZP 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Je povinen kontrolovat 

používání OOPP a jejich použitelnost. Dále je povinen organizovat nejméně jednou v roce 

prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních. [10] 

Poskytování OOPP 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Je povinen vypracovat na každém 

pracovišti vyhodnocení rizik a na jeho základě a na své náklady poskytnout zaměstnanci 

OOPP, mycí, čisticí a desinfekční prostředky. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním. [10] 

Kontroly a revize strojů a zařízení 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním 
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bezpečnostním předpisem. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 

měsíců v rozsahu stanoveném průvodní dokumentací nebo místním provozním bezpečnostním 

předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě normové hodnoty rozsah a četnost 

následných kontrol jinak. [15] 

Pracovní úrazy 

Zaměstnavatel je povinen: 

o objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu,  

o vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nebo byla způsobena PN nepřesahující 3 kalendářní dny, 

o ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu stanoveným orgánům a institucím, 

o vyhotovit záznam o úrazu neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy se o úrazu dozvěděl, 

o zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce, 

o přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů, 

o vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání. [10] 

Poskytování první pomoci 

Zaměstnavatel je povinen: 

o uzavřít s poskytovateli pracovnělékařských služeb písemnou smlouvu, [13] 

o sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou 

tyto služby poskytnuty a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám 

a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, 

o umožnit zaměstnancům podrobit se těmto prohlídkám a očkováním, [10] 

o zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci 

a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 

[11] (vybavení lékárniček však není žádným obecně závazným předpisem stanoveno) 

o pravidelně kontrolovat obsah lékárničky (nejméně 2x ročně) a doplňovat. 



47 

 

Kategorizace prací 

Zaměstnavatel předkládá návrh na zařazení prací do kategorií společně s údaji rozhodnými 

pro hodnocení rizik, počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a opatření přijatá 

k ochraně jejich zdraví do 30-ti dní od započetí činnosti, nebo změny činnosti odůvodňující 

zařazení práce do jiné kategorie. 

Na vyhlášených pracovištích, kde jsou vykonávány rizikové práce je zaměstnavatel povinen 

vést u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce evidenci. [12] 

Bezpečnostní značky a signály 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, 

je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 

které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména 

obrazové, zvukové nebo světelné. [11] 

11.2. Základní požadavky na pracoviště 

o Vzdálenost stroje a zařízení musí být od trvalých překážek nejméně 600 mm a v místě 

stanoviště obsluhy nejméně 1000 mm. Umístění stroje má být provedeno tak, 

aby pracovník obsluhující stroj nestál zády k hlavní komunikaci, vede-li tato 

v bezprostřední blízkosti pracoviště. [19]  

o Cesty mezi pracovišti a průchody pro obsluhu a údržbu musí být volné a dostatečně 

široké. [16] 

o Umístění strojů by mělo zajišťovat přirozené osvětlení denním světlem. Navíc by stroje 

měly být vybaveny umělým osvětlením pro zajištění dostatečného osvětlení pro výkon 

práce. [17] 

o Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna 

vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Minimální množství 

venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být 70 m
3
/h na jednoho 

zaměstnance. [17] 

o Na stacionárních strojích trvale používaných v uzavřených prostorách musí být 

instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu. [17] 
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o Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní 

pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými je v rámci pracovní 

činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci. [17] 

o Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová 

plocha nejméně 2 m
2
, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. [17] 

o Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena 

pod 1 m. [17] 

o Odpad z pracoviště musí být odklízen pravidelně. Je zakázáno odstraňovat materiál 

rukou, ale musí se užít dřevěné pomůcky (např. dřevěná laťka). [17] 

o Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti 

s technologickým zdrojem prachu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje 

prachu se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele. [17] 

o Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně 

spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím 

k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor 

do trvalého užívání. [17] 

11.3. Základní požadavky na bezpečnost strojů a zařízení 

Společné požadavky na BOZP 

o Stroje a zařízení na zpracování dřeva smějí obsluhovat jen osoby zaškolené nebo vyučené 

v oboru, zdravotně způsobilé pro požadovanou práci a musí být starší 18-ti let.  

o Pracovníci musí být seznámeni s návody k obsluze příslušných strojů. 

o Všechny stroje musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. [11] 

o Při práci se musí používat vhodný pracovní oděv, obuv a předepsané OOPP. 

o Na stanovišti obsluhy stroje musí být umístěna tabulka s nejdůležitějšími pokyny 

pro bezpečnou práci. [19] 

o Obsluha je povinna: 

o překontrolovat správnou funkci všech bezpečnostních zařízení, 

o prohlédnout obráběný materiál, 

o použít přiléhavý pracovní oděv, 

o použít předepsané OOPP, 

o při ručním posunu zaujmout pozici mimo osu případného zpětného vrhu.  

o Při výměně nástroje se musí zajistit spínač proti nežádoucímu spuštění stroje. 
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o Jestliže na stroji vznikne jakákoliv porucha, nesmí se na něm pracovat až do doby jejího 

odstranění a prověření jeho správné funkce. [19]  

o Pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu při jejich 

provozu. 

o U kombinovaných (sdružených) strojů musí být nepoužívané nástroje odstraněny 

nebo zakryty. 

o Přisouvat materiál k nástroji se nesmí dříve, než nástroj dosáhl stanovené obráběcí 

rychlosti. 

o Obráběný materiál se nesmí tlačit k nástroji přímo tělem. 

o Při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu se nesmí pracovat bez použití 

stanovených pracovních pomůcek nebo přípravků. 

o Piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu stroje za chodu nástroje pouze 

vhodnou pomůckou. 

o Při obrábění materiálu delšího, než je délka pracovního stolu, se nesmí pracovat 

bez opěrných stojánků. 

o Doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po vypnutí stroje brzděním rukou, 

tlakem dřeva nebo jiným nevhodným způsobem. 

o Dokud je nástroj v pohybu, nesmí se pracovník od stroje vzdálit. 

o Na stacionárních strojích trvale používaných v uzavřených prostorách musí být 

instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu. 

o Na každém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho nejvyšší dovolené otáčky. 

o Upínací příruby u jednoho pilového kotouče musí mít stejný průměr a stejné dosedací 

plochy. 

o Stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného 

materiálu (zpětný vrh apod.). 

o Řezné nástroje, u nichž se materiál do řezu posouvá rukou, musí být chráněny kromě 

činné části ochranným krytem. 

o Vodicí pravítko musí být při řezání upnuté. 

o Seřizování, čistění, mazání a opravy strojů smějí být prováděny, jen je-li stroj v klidu. 

[18] 

o Vybavení pracoviště musí umožňovat snadnou údržbu, čištění prostorů a provádění 

úklidových prací. [16] 

o Pro prostorové uspořádání strojů platí ČSN 73 5105, pokud není stanoveno jinak, má být 

okolo stroje volný prostor 600 mm a v místě obsluhy 1 m. [19] 
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o Umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné 

prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá 

viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení. [15] 

Požadavky na ochranné zařízení strojů 

o Ochranná zařízení musí být instalovány ve všech případech, kde je možné zranění obsluhy 

při doteku s pohybujícím se pracovním ústrojím, řezným nástrojem, nebo obrobkem. 

o Musí spolehlivě plnit funkci a zajišťovat bezpečnou práci, při dodržení obecných 

bezpečnostních požadavků v pracovním procesu provozovatelem a obsluhou. 

o Musí být jednoduché, aby při dokonalém plnění funkce neztěžovaly provoz a obsluhu 

stroje, odstraňování odpadů a škodlivin. 

o Ustanovení krytů do ochranné polohy musí vyloučit jejich libovolné sejmutí, pokud nejsou 

přímo vyblokovány se zapínacím zařízením stroje. 

o Jestliže konstrukcí stroje není zajištěno úplné zakrytování řezného nástroje, musí být 

zajištěno zakrytí jeho nepracovní části. Tyto kryty mohou současně sloužit k zachycování 

a odvádění odpadů do zařízení určeného k jejich odstraňování. 

o Konstrukce krytu musí snést zatížení způsobené náhodným působením obsluhy 

nebo nárazem obrobku. 

o Pracovní část řezných nástrojů musí být zakryta samočinným krytem, odkrývajícím 

se po dobu průchodu obráběného dílce popř. nástroje na veličinu odpovídající šířkovým 

a tloušťkovým rozměrům dílce. Pevných krytů se dovoluje používat v těch případech, 

kdy tyto vylučují možnost dotyku obsluhy s pohybujícím se řezným nástrojem. 

o Kryty, které jsou opakovaně přestavovány, seřizovány apod., musí být lehce snímatelné 

nebo otevíratelné na závěsech, aby byl zabezpečen snadný přístup při obsluze a seřizování. 

[19] 

Požadavky na stroje 

Pásové pily 

o Pásové pily musí mít pásovnice zakryté; část pilového pásu pod stolem nebo vozíkem 

i vratná část pilového pásu, pokud nejsou zakryty konstrukcí stroje, musí být opatřeny 

ochranným krytem. 

o Řezná větev pilového pásu musí být nad jeho vodítkem zakrytá ochranným krytem, 

který se dá ručně výškově přestavovat nebo se samočinně otvírá. 
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o V pracovním prostoru pilového pásu se nesmí vkládat materiál do přípravků a nesmějí 

se ručně odebírat obrobky. [18] 

o Pevnost ochranného krytu pásovnic musí zajišťovat bezpečnost pracovníků v případě 

přetržení pilového pásu. 

o Pásové pily musí být vybaveny mechanickým odsunem pilin, nebo odsávacím zařízením. 

o Stroje musí mít zařízení, zajišťující stálé napnutí pilového pásu během práce.  

o Ke stroji musí být k dispozici posouvací pomůcka, na straně přísunu materiálu musí být 

stroj vybaven prostředky pro její uložení.  

o Není-li stroj používán, uvolní se napnutý pilový pás a na stroj se umístí oznámení, že 

pilový pás byl uvolněn. [21] 

o Obsluha je povinna:  

o nepoužívat chybně spojené, tupé, nesprávně rozvedené pilové pásy, 

o nepoužívat pilové pásy s nestejnou výškou zubů, 

o čistit pásovnice od nalepených pilin a smoly, 

o správně nastavit vodítko pilového pásu, 

o správné nabíhání pilového pásu a nastavení horní pásovnice pravidelně 

kontrolovat alespoň jedenkrát za hodinu. [19] 

Kotoučové pily 

o Délka stolu před pilovým kotoučem nesmí být u stabilních pil menší, než průměr použitého 

pilového kotouče, nejvíce však 0,5 m. 

o V místě, kde prochází pilový kotouč, musí být stůl opatřen vyměnitelnou vložkou 

z vhodného materiálu, který nepoškodí pilový kotouč a jehož šířka odpovídá prořezu 

pilového kotouče. 

o Kotoučové pily s ručním posunem pro podélné rozřezávání materiálu musí být opatřeny 

rozvíracím klínem. [18] 

o Na každém pilovém kotouči musí být vyznačeny jeho nejvyšší dovolené otáčky za minutu. 

Označení musí být čitelné a trvalé. 

o Poškozené kotouče se nesmějí používat. 

o Pilové kotouče musí být vybaveny ochranným krytem, který chrání pracovníka: 

o před úderem při roztržení pilového kotouče, 

o před odletujícími třískami, 

o před nebezpečným stykem s ozubeným pilovým kotoučem. 
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o Ochranný kryt musí být konstruován tak, aby zakrýval jak hlavní pilový kotouč, tak i 

nařezávací kotouč, je-li jím stroj vybaven. 

o Rozvírací klín musí být nastaven a upevněn přesně v rovině pilového kotouče a musí 

sledovat nad desku stolu obvod jeho zubů ve vzdálenosti nejvíce 8 mm. 

o Stroj musí být opatřen posouvací pomůckou. Musí být provedeno opatření k umístění 

pomůcky. [20]  

o Při řezání se musí používat krátká vyztužená zástěra k ochraně břišní části těla.  

o Odstraňování pilin a odpadků dřeva ze stolu za chodu pilového kotouče se dovoluje 

jen s použitím laťky, nebo jinou vhodnou nekovovou pomůckou. 

o Při ručním posuvu je používání ochranných rukavic zakázáno. [19] 

Srovnávací (rovinné) frézky 

o Pracovní část nožového hřídele musí být zabezpečena mechanickým posouvacím 

zařízením nebo ochranným krytem. 

o Nepracovní část nožového hřídele musí být chráněna krytem, který se samočinně posouvá 

s vodicím pravítkem. [18] 

o Nožový hřídel musí být na obou stranách vodícího pravítka bezpečně zakrytý ochranným 

krytem. Na pracovní straně stolu se musí použít vhodný ochranný kryt, který samočinně 

odkrývá jen pracovní část nožového hřídele nebo ochranný kryt můstkového typu.  

o Ochranné kryty před i za pravítkem musí být konstruovány tak, že nemohou být 

odstraněny ze stroje bez použití nářadí.  

o U stroje musí být k dispozici pracovní pomůcka a pro její uložení musí být provedena na 

stroji příslušná opatření. [22]  

Tloušťovací frézky 

o Na přední vstupní straně musí být zachycovače proti zpětnému vrhu materiálu. 

o Nožový hřídel, posouvací a přítlačné válce musí být opatřeny pevnými ochrannými kryty. 

o Obráběné kusy nesmí být kratší než je vzdálenost mezi předním a zadním válcem. 

o Současné obrábění více kusů materiálu nestejné tloušťky je zakázáno. [18] 

o Na strojích s mechanizovaným posuvem obrobků musí být před posuvovým zařízením 

omezovač mezní tloušťky obrobků. 

o Stroj musí mít ze strany posuvu zařízení k zamezení zpětného vrhu. [23] 
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Svislé spodní frézky 

o Při ručním podávání materiálu do řezu musí být nástroj zajištěn ochranným krytem a stroj 

musí být vybaven zařízením proti zpětnému vržení materiálu. 

o Při frézování krátkých kusů materiálu a při dokončování pracovního úkonu, není-li frézka 

vybavena zařízením na posuv materiálu, se musí používat vhodných přípravků s držadly 

pro posouvání materiálu. 

o Při použití přípravků se smí upínat jen jeden kus. 

o Na strojích s ručním posuvem je zakázáno používat dvouřezné frézovací nože. [18] 

o Frézovací nástroj u spodních frézek musí být jen kruhového průřezu. 

o Nástroje upínané na trn musí mít takovou výšku upínacích kroužků, aby všechny závity 

matice byly v záběru. 

o Frézky musí mít zabezpečující zařízení, zamezující zapnutí stroje při zablokovaném 

vřetenu. 

o Před každým upnutím nástroje a trnu se musí dosedací plochy řádně očistit. 

o Stroj musí být vybaven: 

o vodícím pravítkem, 

o odsouvačem rukou, 

o přítlačným zařízením. 

o V případě, že zakřivené předměty při frézování neleží rovnou plochou na stole, musí 

se používat speciální upínací zařízení. 

o Posouvací a odebírací zařízení materiálu nesmí mít nebezpečná nechráněná místa, 

v nichž by byly možnosti poranění nebo vtáhnutí rukou. [22]  

Hydraulické lisy 

o Lis musí být opatřen v každém hydraulickém obvodu tlakoměrem umožňujícím 

spolehlivou kontrolu pracovního tlaku a hydraulické obvody každého lisu s jednotkovým 

pohonem musí být opatřeny pojistnými ventily proti překročení stanovených tlaků. 

o Lisy se svislým pohybem lisovacího pístu musí být opatřeny zařízením zabraňujícím jeho 

nežádoucímu samovolnému pohybu v důsledku úniku provozní tlakové kapaliny z prostoru 

zpětného chodu. 

o Vhodně upraveným krytem musí být pracovník ochráněn při otevírání lisu před popálením 

nebo opařením. 
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o Přívody topného média musí být kryty tak, aby při jejich poruše nebo jiném poškození 

nedošlo k úrazu. [18]   

Ruční nářadí 

o Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována 

a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. 

o Úderné plochy a hrany nesmějí mít otřepy nebo trhliny.  

o Spouštěcí a zastavovací ovládače musí být snadno a rychle ovladatelné a nesmí umožňovat 

náhodné spuštění nebo zaseknutí příslušného ovládače, pokud je nářadí v chodu. 

o Části sloužící k uchopení a držení musí být tvarovány tak, aby nedocházelo u pracovníků 

k nadměrné únavě a deformacím rukou. 

o Seřizování, čistění, mazání a opravy smějí být prováděny, jen v klidu. 

o Při používání mechanického nářadí se musí chránit pohyblivé přívody elektrického proudu, 

stlačeného vzduchu a jiné energie vhodným způsobem proti poškození. 

o Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu. [18]   

Brusky 

o Pracovní ústrojí strojů nesoucí brusný materiál musí být vyváženo. 

o Na pásových bruskách musí být zakryta vrchní (nepracovní) část brusného pásu. 

o Pásové brusky musí mít zařízení zabezpečující neustálé napínání brusného pásu 

v pracovním procesu. 

o Na kotoučových bruskách musí být vzdálenost mezi brusným kotoučem a stolem 

v rozmezí od 3 do 5 mm. [24] 

Vrtačky, čepovačky, dlabačky 

o Čepovačky s ručním posuvem musí být vybaveny upínacím zařízením na stole stroje. 

o Při dlabání a čepování musí obsluha obrobek pevně upnout v upínacím zařízení 

nebo zabezpečit jiným vhodným způsobem. 

o Na ochranných krytech nebo v jejich blízkosti musí být vyznačený směr otáčení nástroje. 

o Obsluha je povinna: 

o upravit při každé výměně nástroje ochranný kryt tak, aby spolehlivě fungoval, 

o používat ostré a nepoškozené nástroje, 

o při ručním posouváním nástroje do obrobku jej tlačit pomalu a rovnoměrně. [25]  
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12. Závěr 

Obrábění dřeva je všeobecně velice nebezpečná pracovní činnost. Největší riziko představuje 

strojní obrábění dřeva. U většiny strojů je stále obráběný materiál posunován ručně a ruce 

obsluhy se tak nebezpečně přibližují k činné části stroje. Majitelé firem navíc bohužel stále 

s oblibou používají stroje starší. V jejich prospěch totiž hraje jejich robustnost, jednoduchost, 

kvalita a spolehlivost. Tyto stroje však mnohdy nedosahují takové bezpečnosti jako stroje 

nové, splňující všechny bezpečnostní požadavky. 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, analyzovat a vyhodnotit současný stav BOZP u strojů 

a zařízení, používaných na jednotlivých pracovištích ve firmě Stolařství Adamec s.r.o. 

V případě zjištění nedostatků, navrhnout vhodná a účinná opatření. Dále navrhnout 

a vypracovat metodiku BOZP, která by sloužila vedení společnosti jako jednoduchý návod 

pro zvýšení bezpečnosti práce na jejich pracovištích.  

Provedením kontroly na všech pracovištích ve výše jmenované společnosti bylo zjištěno 

několik nedostatků v oblasti BOZP, na které byla navržena vhodná technická a organizační 

opatření. Dále byla vytvořena metodika BOZP pro danou společnost. Metodika byla 

zpracována jako soupis požadavků předpisů na pracoviště a strojní zařízení a bude k dispozici 

zaměstnavateli, který odpovídá za uplatnění požadavků současně závazných předpisů a norem 

v BOZP.  

Navržená metodika byla vytvořena pro konkrétní firmu, lze ji však využít v jakékoliv 

společnosti, zabývající se dřevovýrobou a využívající obdobná strojní zařízení.  
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Příloha č. 1 – Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření – Hydraulický dýhovací lis 

Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření 
Činnost / Zařízení: Hydraulický dýhovací lis 

 
Činnost provádí:  1 zaměstnanec 

 
Charakteristika činnosti / zařízení: Dýhovací lisy se používají k tlakovému polepení plochy dýhou, nebo jiným materiálem. 

 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Pracovní prostor 
Nesprávné ukládání dílců a palet 
dílců 

Zakopnutí, možnost pádu materiálu Dílce, palety ukládat do určených prostor obsluha 

Podlaha 
Poškození (vydrolení, výmoly) Možnost pádu Bezodkladná oprava majitel 

Kluzkost, prach, drobný odpad Možnost pádu Denní úklid pracovník 

Osvětlení 
Nedostatečné osvětlení 
pracovních a komunikačních 
prostor 

Poranění přehlédnutím překážky, materiálu, 
části stroje 

Zajistit dostateční osvětlení, oprava 
nefunkčních zdrojů 

majitel 

Pravidelné čištění osvětlovacích těles majitel 

Komunikace 
Zužování profilu materiálem, 
výrobky, nevyznačené 
komunikace 

Neurčené komunikace, zakopnutí, poranění 
nohou, pád 

Neodkládat do komunikace materiál, 
výrobky 

pracovníci 

Vyznačení komunikací na podlaze majitel 

Umístění lisu 
nestabilní osazení lisu Náhlé posunutí, převrácení lisu Řádné, stabilní ukotvení lisu majitel 

nedostatečný pracovní prostor Zakopnutí o konstrukce, materiál, pád obsluhy 
Rozměrově dostatečný a volný pracovní 
prostor 

majitel 

Lisovaný 
materiál 

Neopatrné vkládání dílců do lisu 
Přiskřípnutí prstů obrobkem a lisovací plochou 
při plnění lisu 

Pozornost a opatrnost při manipulaci s 
materiálem 

obsluha 

Nesprávná manipulace s 
materiálem 

Pád obrobku s následným zraněním obsluhy 
Pozornost a opatrnost při manipulaci s 
materiálem 

obsluha 

Lepidlo 
Nevhodné lepidlo Nadýchání výparů lepidla 

Dostatečné větrání, používat netěkavá 
lepidla 

obsluha 

Nevhodný způsob nanášení 
lepidla 

Potřísnění pokožky, zasažení očí lepidlem při 
nanášení 

Pro natírání používat vhodné nanašecí 
pomůcky 

obsluha 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Lisovací plocha 

Nezajištěný, nečekaný pohyb 
lisovací plochy 

Nebezpečí stlačení, střihu 
Mechanická či hydraulická zajištění proti 
samovolnému pohynu vlivem vlastní váhy 

majitel 

Nebezpečný pracovní prostor 
lisu 

Nebezpečí stlačení, střihu 

Ovladače v bezpečné vzdálenosti, dvouruční 
ovládání, ochrana prac. prostoru světelným 
paprskem, obvodové bezpečnostní lano 

majitel 

Vkládat / odebírat dílce do / z lisu až po jeho 
úplném otevření 

obsluha 

Zahřátá plocha lisu 
Popálení při kontaktu těla nebo končetiny při 
plnění nebo vyprazdňování lisu 

Pozornost a opatrnost při manipulaci 
s materiálem 

obsluha 

Nevhodná výška lisovací plochy 
Nepřiměřené zatěžování páteře, nohou a paží 
obsluhy 

Vhodná výška a poloha lisovací plochy majitel 

Hydraulický 
systém 

Zahřáté části zařízení Popálení při dotyku Ochranné kryty majitel 

Vedení médií 
Poškození tlakového vedení 

Poranění způsobené výronem vysokotlakého 
média 

Pravidelná kontrola a údržba / ochranné 
kryty, záchytné plechy 

majitel 

Poškození hadice, porucha Popálení vyhřívaným olejem 
Pravidelná kontrola a údržba / ochranné 
kryty, záchytné plechy 

majitel 

El. Instalace 

Poškození ovladačů, vypínačů, 
vedení 

Nebezpečí úrazu el. proudem, nebezpečí požáru Pravidelné revize el. zařízení majitel 

Závada na el. instalaci 
Nebezpečí úrazu el. proudem dotykem obsluhy s 
části, jež se stane pod napětím vlivem závady 

Opravy pracovníkem s el.kvalifikací majitel 

Statická elektřina 
Nebezpečný dotyk s částí stroje, kde je 
nahromaděná statická elektřina 

Řádné uzemnění všech částí stroje  majitel 

Čištění Čištění lisu za tepla Popálení paží, prstů, dlaně o plochu lisu 
Čistit pracovní plochu lisu od zbytků lepidla 
po vychladnutí lisu 

obsluha 
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Příloha č. 2 – Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření – Hydraulický rámový lis 

Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření 
Činnost / Zařízení: Hydraulický rámový lis 

 
Činnost provádí:  1 zaměstnanec 

 
Charakteristika činnosti / zařízení: Rámový lis se používá na lepení rámů a křídel oken a dveří, pro výrobu spárovky nebo lepení konstrukčních hranolů 

 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Pracovní prostor 
Nesprávné ukládání dílců a palet 
dílců 

Zakopnutí, možnost pádu materiálu Dílce, palety ukládat do určených prostor obsluha 

Podlaha 
Poškození (vydrolení, výmoly) Možnost pádu Bezodkladná oprava majitel 

Kluzkost, prach, drobný odpad Možnost pádu Denní úklid pracovník 

Osvětlení 
Nedostatečné osvětlení 
pracovních a komunikačních 
prostor 

Poranění přehlédnutím překážky, materiálu, 
části stroje 

Zajistit dostateční osvětlení, oprava 
nefunkčních zdrojů 

majitel 

Pravidelné čištění osvětlovacích těles majitel 

Komunikace 
Zužování profilu materiálem, 
výrobky, nevyznačené 
komunikace 

Neurčené komunikace, zakopnutí, poranění 
nohou, pád 

Neodkládat do komunikace materiál, 
výrobky 

pracovníci 

Vyznačení komunikací na podlaze majitel 

Umístění lisu 
nestabilní osazení lisu Náhlé posunutí, převrácení lisu Řádné, stabilní ukotvení lisu majitel 

nedostatečný pracovní prostor Zakopnutí o konstrukce, materiál, pád obsluhy 
Rozměrově dostatečný a volný pracovní 
prostor 

majitel 

Lisovaný 
materiál 

Neopatrné vkládání dílců do lisu 
Přiskřípnutí prstů obrobkem a rámem lisu při 
plnění lisu 

Pozornost a opatrnost při manipulaci s 
materiálem 

obsluha 

Vadný materiál, nevhodný 
lisovací tlak 

Prasknutí lisovaného materiálu s následným 
vymrštěním ostrých kusů proti obsluze 

Ovládací zařízení v bezpečné vzdálenosti majitel 

Správné nastavení lisovacího tlaku, vkládat 
jen materiál bez růstových a jiných vad 

obsluha 

Nesprávná manipulace s 
materiálem 

Pád obrobku s následným zraněním obsluhy 
Pozornost a opatrnost při manipulaci s 
materiálem 

obsluha 

Lepidlo 
Nevhodné lepidlo Nadýchání výparů lepidla 

Dostatečné větrání, používat netěkavá 
lepidla 

obsluha 

Nevhodný způsob nanášení 
lepidla 

Potřísnění pokožky, zasažení očí lepidlem při 
nanášení 

Pro natírání používat vhodné nanášecí 
pomůcky 

obsluha 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Hydraulický 
systém 

Zahřáté části zařízení Popálení při dotyku Ochranné kryty majitel 

Vedení médií Poškození tlakového vedení 
Poranění způsobené výronem vysokotlakého 
média 

Pravidelná kontrola a údržba / ochranné 
kryty, záchytné plechy 

majitel 

El. Instalace 

Poškození ovladačů, vypínačů, 
vedení 

Nebezpečí úrazu el. proudem, nebezpečí požáru Pravidelné revize el. zařízení majitel 

Závada na el. instalaci 
Nebezpečí úrazu el. proudem dotykem obsluhy s 
části, jež se stane pod napětím vlivem závady 

Opravy pracovníkem s el.kvalifikací majitel 

Statická elektřina 
Nebezpečný dotyk s částí stroje, kde je 
nahromaděná statická elektřina 

Řádné uzemnění všech částí stroje  majitel 
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Příloha č. 3 – Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření – Olepovačka hran 

Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření 
Činnost / Zařízení: Olepovačka hran 

 
Činnost provádí:  1 zaměstnanec 

 
Charakteristika činnosti / zařízení: Olepovačka hran slouží k nanášení ABS hran na boky dílců za pomocí tavného lepidla. 

 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Pracovní prostor 
Nesprávné ukládání dílců a palet 
dílců 

Zakopnutí, možnost pádu materiálu Dílce, palety ukládat do určených prostor obsluha 

Podlaha 
Poškození (vydrolení / výmoly) Možnost pádu Bezodkladná oprava majitel 

Kluzkost, prach, drobný odpad Možnost pádu Denní úklid pracovník 

Osvětlení 
Nedostatečné osvětlení 
pracovních a komunikačních 
prostor 

Poranění přehlédnutím překážky, materiálu, 
části stroje 

Zajistit dostateční osvětlení, oprava 
nefunkčních zdrojů 

majitel 

Pravidelné čištění osvětlovacích těles majitel 

Komunikace 
Zužování profilu materiálem, 
výrobky, nevyznačené 
komunikace 

Neurčené komunikace, zakopnutí, poranění 
nohou, pád 

Neodkládat do komunikace materiál, 
výrobky 

pracovníci 

Vyznačení komunikací na podlaze majitel 

Umístění 
olepovačky 

Nestabilní osazení olepovačky Náhlé posunutí, převrácení stroje Řádné, stabilní ukotvení stroje majitel 

Nedostatečný pracovní prostor Zakopnutí o konstrukce, materiál, pád obsluhy 
Rozměrově dostatečný a volný pracovní 
prostor 

majitel 

Olepovačka 

Nechráněné části stroje, 
podávacího pásu 

Nebezpečí stlačení, střihu, pořezání nebo 
uříznutí Správně nastavené a nainstalované 

ochranné kryty 
majitel 

Nebezpečí navinutí, vtažení, zachycení 

Nebezpečí tření nebo odření 

Pneumatické hadice, vedení Nebezpečí výronu vysokotlakého média 
Udržovat uzavřený zadní kryt přístroje za 
chodu 

obsluha 

Pravidelné kontroly a revize stroje majitel 

Nadměrný hluk Poškození sluchu 
Udržovat uzavřený zadní kryt přístroje za 
chodu, používat ochranu sluchu 

obsluha 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Obráběný 
materiál 

Neopatrné vkládání dílců do 
stroje 

Přiskřípnutí prstů obrobkem při vkládání 
materiálu 

Pozornost a opatrnost při manipulaci s 
materiálem 

obsluha 

Nesprávná manipulace s 
materiálem 

Pád obrobku s následným zraněním obsluhy 
Pozornost a opatrnost při manipulaci s 
materiálem 

obsluha 

Pracovní stůl Nevhodná pracovní poloha 
Nadměrné namáhání páteře, nohou či paží 
obsluhy 

Umístění stroje ve správné výšce majitel 

Ovládací prvky 
Špatná konstrukce nebo 
umístění a označení ručních 
ovladačů 

Nadměrné namáhání páteře, paží, očí obsluhy Správné umístění a označení ovladačů majitel 

El. Instalace 

Poškození ovladačů. vypínačů, 
vedení 

Nebezpečí úrazu el. proudem, nebezpečí požáru Pravidelné revize el. Zařízení majitel 

Závada na el. instalaci 
Nebezpečí úrazu el. proudem dotykem obsluhy s 
části, jež se stane pod napětím vlivem závady 

Opravy pracovníkem s el.kvalifikací majitel 

Statická elektřina 
Nebezpečný dotyk s částí stroje, kde je 
nahromaděná statická elektřina 

Řádné uzemnění všech částí stroje  majitel 
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Příloha č. 4 – Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření – Zkracovací kotoučová pila 

Vytipování a vyhodnocení rizik včetně opatření 
Činnost / Zařízení: Zkracovací kotoučová pila 

 
Činnost provádí:  1 zaměstnanec 

 
Charakteristika činnosti / zařízení: Zkracovací pila se využívá ke hrubému zkracování dlouhých fošen a hranolků před jejich dalším zpracováním 

 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Pracovní prostor 
Nesprávné ukládání dílců a palet 
dílců 

zakopnutí, možnost pádu materiálu Dílce, palety ukládat do určených prostor obsluha 

Podlaha 
Poškození (vydrolení / výmoly) možnost pádu Bezodkladná oprava majitel 

Kluzkost, prach, drobný odpad možnost pádu Denní úklid pracovník 

Komunikace 
Zužování profilu materiálem, 
výrobky, nevyznačené 
komunikace 

Neurčené komunikace, zakopnutí, poranění 
nohou, pád 

Neodkládat do komunikace materiál, 
výrobky 

pracovník 

Vyznačení komunikací na podlaze majitel 

Umístění pily 
Nedostatečný manipulační 
prostor 

Zakopnutí o konstrukce, materiál, pád obsluhy 
na podlahu, na pilu 

Rozměrově dostatečný pracovní prostor majitel 

Nestabilní osazení pily Náhlé poposunutí, převrácení, poranění obsluhy Řádné, stabilní ukotvení pily majitel 

Stůl pily 

Nerovný povrch Zachycení materiálu, vtažení ruky do prostoru 
pilového kotouče 

Rovný povrch bez poškození majitel 

Piliny, drobný odpad na stole Odstraňovat piliny, odpad ze stolu obsluha 

Nevhodná výška stolu pily 
Nevhodná prac. poloha, zatěžování páteře, 
nohou 

Vhodná výška stolu majitel 

Pilový kotouč 

Nevhodný pilový kotouč 
Nepravidelný řez, nečekaný posun, možnost 
zpětného vrhu, vtažení ruky do prostoru kotouče 

Použít kotouč dle materiálu a operace obsluha 
Poškozený, znečištěný, chybějící 
zuby 

Poškozený kotouč vyřadit obsluha 

Použití kotouče s nižšími 
otáčkami 

Riziko roztržení kotouče Použít kotouč odpovídajících otáček obsluha 

Neostrý kotouč Zvýšená namáhavost, nebezpečí vzniku požáru Dostatečně naostřený nástroj obsluha 
Výměna kotouče, poškození 
nástroje 

Sjetí nástroje, zranění ruky o kotouč, konstrukce Používat vhodné, nepoškozené nástroje obsluha 
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Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Riziková situace Opatření Odpovědnost 

Řezání 

Řezání více vrstev materiálu Zvýšení namáhavosti, sjetí ruky do řezu Řezat vrstvy dle technolog. postupů obsluha 

Ruce v rovině řezu Možnost zachycení ruky pil. kotoučem Vést materiál mimo rovinu řezu obsluha 

Řezání krátkých, malých dílců Manipulace v blízkosti pil. kotouče Použít přípravku obsluha 

Použití rukavic Možnost vtažení ruky do prostoru pil. kotouče Při řezání nepoužívat rukavice obsluha 

Ochranné kryty Chybějící kryt pil. kotouče Zachycení ruky, piliny a odpad na obsluhu Neprovozovat pilu bez krytu kotouče obsluha 

Odstraňování 
odpadu 

Chybějící, nedostatečné odsávání Zhoršení prac. prostředí, ohrožení zraku Instalovat dostatečné odsávání majitel 
Odstraňování drobného odpadu 
rukou 

Zachycení ruky pil. kotoučem Použít vhodnou pomůcku obsluha 

Manipulace s 
materiálem a 
dílci 

Odebírání a přenášení materiálu Vysmeknutí materiálu z ruky, pád, poranění 
nohou 

Odebírat postupně, opatrnost obsluha 

Přenášení více dílců Dílce přenášet pouze jednotlivě obsluha 

Ukládání, odebírání dílců ze stolu Zachycení obsluhy o pil. kotouč Nezasahovat do prostoru kotouče obsluha 

Točivé a střižné 
části zařízení 

Demontáž krytů 
Nebezpečí dotyku s točivou či střižnou částí 
stroje 

Zařízení vypnout, zajistit vypnutý stav obsluha 

Poškozené nebo chybějící kryty Zachycení oděvu, vtažení do neb. prostoru Bezodkladné doplnění nebo oprava majitel 

Čištění a údržba 

Čištění pohonů, krytů za chodu 
Zachycení ruky kotoučem, toč. částí Provádět za klidu, zajistit vypnutý stav obsluha Výměna, nahazování řemenů, 

mazání 
Neprovádění pravidelné údržby Porucha, možnost zranění vlivem závady Provádět pravidelné kontroly a údržbu majitel 

Hluk Hlučnost zařízení Poškození sluchu Používat OOPP, sluchátka, zátky apod. obsluha 

Pracovní obuv Nevhodná, volná, otevřená obuv Smeknutí nohy, podvrknutí, pád Používat obuv s pevnou špičkou a patou obsluha 

Pracovní oděv Volné rukávy, blůza Zachycení materiály, kotoučem, toč. částí Zapnuté rukávy, blůza zastrčená v kalhotách obsluha 

El. instalace 

Poškození ovladačů, vypínačů, 
vedení 

Nebezpečí úrazu el. proudem, nebezpečí požáru Pravidelné revize el. zařízení majitel 

Závada na el. instalaci 
Dotyk obsluhy s části, jež se stane pod napětím 
vlivem závady 

Opravy pracovníkem s el.kvalifikací majitel 

Statická elektřina 
Nebezpečný dotyk s částí stroje, kde je 
nahromaděná statická elektřina 

Řádné uzemnění všech částí stroje  majitel 

 


