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1. Úvod 

I když žijeme v době, která je hektická a klade na každého z nás obrovské požadavky, 

přesto bychom neměli zapomínat na starou a známou pravdu, že zdraví máme jen jedno. 

Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci nebo pozitivně jako způsobilost 

a podoba vyrovnanosti. 

Se zahájením každé činnosti v životě se člověk vystavuje většímu nebo menšímu 

riziku. Žádná pracovní činnost není bez rizika a úplné vyloučení rizik je prakticky nemožné. 

Proto i při hodnocení rizik práce budeme určitou míru těchto rizik považovat za přijatelnou, 

a to vzhledem k současnému stavu vědeckých, technických a dalších poznatků.  

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců, která by měla být součástí firemní kultury každé firmy. Posouzení rizik 

je systematické zkoumání všech aspektů práce, prováděné s cílem zkoumat, co by mohlo 

způsobit úraz nebo škodu, zda by ohrožení mohlo být odstraněno a pokud ne, jaká preventivní 

nebo ochranná opatření ke kontrole rizik existují, nebo by měla existovat. Navíc je hodnocení 

posouzení rizik neustálý proces. Jedná se o subjektivní záležitost, která v sobě skrývá dvě 

nebezpečí - nadhodnocení rizika a podhodnocení rizika. Obojí je nežádoucí, nadhodnocení 

z ekonomických důvodů a podhodnocení z bezpečnostních důvodů, které se též ve svých 

důsledcích projeví do ekonomiky firmy. 

Analýza rizik je nezbytný nástroj k řízení rizik a řízení bezpečnosti, které zajišťují 

odstranění, zmenšení či alespoň zmírnění zjištěných nepřijatelných rizik opatřeními 

technickými, právními, výchovnými, ekonomickými a organizačními. Analýza a hodnocení 

rizik jsou postupy, které přispívají k rozvoji poznání a jsou velmi důležité v praxi. Slouží 

pro potřeby řízení a tvoří podklady pro rozhodovací proces. Pro tyto potřeby byly vyvinuty 

metody, které poskytují návod pro identifikaci rizik, jejich hodnocení a následného stanovení 

vhodných opatření nutných k odstranění nebo zmírnění rizik. 

Vyhledávat a vyhodnocovat rizika a provádět opatření k jejich odstranění 

nebo minimalizaci jejich působení ukládá česká legislativa za povinnost každému 

zaměstnavateli prostřednictvím příslušných právních předpisů. Nejpodstatnějším posláním 

těchto předpisů je zaručit zaměstnancům jistou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Cílem diplomové práce je provést analýzu a hodnocení rizik ve vybraném provozu 

strojírenské společnosti. Hodnocení rizik bude provedeno ve společnosti Siemens s. r. o., 

odštěpný závod Elektromotory Frenštát. Pro účely vhodného výběru provozu bude provedena 

statistika úrazů. Na základě vybrané metody analýzy a hodnocení rizik budou vyhodnocena 

identifikovaná rizika a provedeno porovnání použitých metod. Budou doporučena vhodná 

opatření pro zvýšení bezpečnosti práce a snížení pracovních rizik.  
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2. Společnost Siemens 

2.1 Profil společnosti 

Historie koncernu Siemens se začala psát v roce 1847, kdy 31letý Werner von 

Siemens a strojní inženýr Johan Georg Halske založili společnost na výrobu ručičkových 

telegrafů Siemens & Halske, jejichž produkci se věnovali po několik desetiletí. V současné 

době Společnost Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické 

koncerny a nabízí svým zákazníkům ve více než 180 zemích inovativní technologie 

a komplexní  know-how. Působí v sektorech průmyslu, energie a zdravotní péče. Přes 160 let 

je Siemens synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost 

a mezinárodní působení. Je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu 

prostředí, které generují obrat ve výši 23 miliard EUR – téměř třetinu celkového obratu. 

Ve finančním roce 2009 dosáhl Siemens celkového obratu 76,7 miliardy EUR, čistého zisku 

2,5 miliardy EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě. Jméno 

Siemens je synonymem pro vynalézavého ducha, otevřenost světu a orientaci na zákazníka. 

Tento světový podnik je na vedoucí pozici v mnoha klíčových zemích světa. [8] 

2.2 Siemens na českém území 

První zastoupení bylo otevřeno v Praze a Brně na podzim roku 1890. Již před tím, 

v roce 1881, Siemens dokončil osvětlení v Roustonově libeňské strojírně a v roce 1885 dodal 

osvětlení do Stavovského divadla. Na přelomu 19. a 20. století Siemens postavil řadu 

městských elektráren, v několika městech zprovoznil veřejné osvětlení, v Praze a Olomouci 

vybudoval tramvajový provoz a v Ostravě elektrifikoval parní dráhu. Po vzniku 

Československa zde Siemens zřídil několik velkých závodů, ve kterých vyráběl jak 

silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové závody, doly, hutě a elektrické dráhy, 

tak elektromotory a generátory, telefony a ústředny, lékařské přístroje, hradlová zařízení 

pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost. V roce 1945 bylo 

zastoupení firmy včetně výrobních závodů znárodněno. K oživení došlo koncem šedesátých 

let. V roce 1971 Siemens otevřel technicko-poradenskou kancelář a obnovil dodávky 

moderních technologií. Do Československa se Siemens naplno vrátil v prosinci 1990 a rychle 

se rozrostl ve skupinu sdružující řadu obchodních a servisních firem a výrobních závodů. 

V současné době patří Siemens s 11 tisíci zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele 

v ČR. Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: průmyslová a veřejná 

infrastruktura, automatizace a řízení, energetika, zdravotnictví a informační technologie. 
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Vedle obchodních aktivit působí Siemens v České republice také ve výrobní sféře. 

Nejvýznamnějšími závody Siemens v České republice jsou podniky na výrobu 

nízkonapěťových elektromotorů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Drásově, brněnský 

závod na výrobu parních turbín či trutnovský závod na výrobu průmyslové nízkonapěťové 

techniky. Do skupiny patří i závod na výrobu osvětlovací techniky OSRAM v Bruntále 

a letohradský podnik OEZ, výrobce jistících přístrojů a zařízení nízkého napětí. 

Skupina podniků Siemens v ČR vykázala v obchodním roce 2008/2009 obrat 

30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 16,5 miliardy Kč, se Siemens v ČR řadí mezi 

největší exportéry. [8] 

2.3 Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát 

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát, letecký snímek podniku je na obrázku č. 1, 

patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních elektromotorů.  

 

 

Obr. č. 1: Pohled na závod Siemens s.r.o., odštěpného závodu Elektromotory Frenštát [8] 
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Jejich hlavními zákazníky jsou výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních 

zařízení. Dodávky produktů jsou uvedeny na následujícím grafu č. 1. 

 

 

Graf č. 1: Dodávky produktů Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát [8] 

   

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát vyrábí trojfázové nízkonapěťové asynchronní 

elektromotory o výkonech od 5 kW do 300 kW. Elektromotory jsou prakticky výhradně 

určeny pro průmyslový trh. Vzhledem k povaze nenacházejí uplatnění na spotřebním trhu. 

Elektromotory nejsou konečným výrobkem, ale užívají se ve strojích a zařízeních, kde je 

nutno převést elektrickou energii na mechanickou. Fotografie elektromotorů jsou 

na obrázcích č. 2 a č. 3. 

 

Obr. č. 2 a č. 3: Produkty Siemens s.r.o., odštěpného závodu Elektromotory Frenštát [8]  
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Důležité mezníky v historii závodu: 

1946 Dne 15. 12. založen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního podniku 

Moravské elektrotechnické závody. 

1947  Dne 15. 02. Expedován první motor nakrátko. 

1950-1954 Vznik samostatného podniku s označením MEZ Frenštát, národní podnik. 

Rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové kroužkové motory, 

nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory. 

1958 Začlenění MEZ Frenštát do sdružení podniku ZSE (Závody silnoproudé 

techniky) Praha. 

1973-1979 Zahájení výroby indukčních spojek, elektromechanických regulátorů 

pro generátory, speciálních elektromotorů a statických měničů kmitočtů. 

1981  Vznik koncernu ZSE Praha a koncernového podniku MEZ Frenštát. 

1986 Zahájení výroby elektroniky pro automobily pro osobní vozidla Škoda 

a pro nákladní automobily TATRA. 

1990 Ke dni 01. 07. vznik samostatného státního podniku MEZ Frenštát. Ukončení 

výroby indukčních spojek. 

1994 Dne 01. 06. Schváleno vládou ČR privatizace motorářských aktivit s.p. MEZ 

Mohelnice a s.p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě 

Siemens. Od 01. 10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. 

Praha. 

1998  Ukončení výroby elektroniky. 

1998-2002 Vývoj a zavedení nové řady motorů 1LG4/6. 

2004 Zahájena realizace projektu Growth 2008 ke zdvojnásobení výrobních kapacit 

a ke zlepšení interních procesů. 

2008  Převod výroby motorů osové výšky 180 do závodu Mohelnice. 

2010 Ke dni 01. 10. Zánik společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění 

závodu Frenštát jako odštěpného závodu do společnosti Siemens, s.r.o. [8] 
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2.4 Výrobní činnost 

Výroba zde zahrnuje 4 hlavní útvary: 

 Předvýroba, 

 Navijárna, 

 Obrobna, 

 Montáž. 

Útvar Předvýroba 

Do předvýroby patří úsek Lisovna, kde výroba elektromotoru začíná. Vstupním 

materiálem je tzv. dynamonech ve svitcích, který se zpracovává na polotovar pro výrobu 

rotorů a statorů. Pás dynamoplechu se odvíjí do postupových lisů, kde z něj vznikají rotorové 

a statorové rondely, které jsou výstupním materiálem. Na drážkovačkách se do nich vystřihují 

drážky pro vinutí a klec. Stohy rotorových a statorových plechů jsou na pracovišti paketování 

spojeny pomocí plechového pásku do statorového a rotorového svazku, který jim dává pevný 

tvar. Zvláštním úsekem v útvaru Předvýroba je obrobna hřídelí. Z kovových přířezů se 

na soustruzích, frézkách a bruskách obrábí do konečné podoby. Na pracovišti tlakového lití se 

do rotorového paketu odstříkne hliníková klec a po následném opracování, kdy se odstraňují 

nálitky, se nalisuje rotorová hřídel. Na dalším pracovišti se provádí soustružení průměru 

rotoru, po něm následuje jeho dynamické vyvážení na vyvažovacím stroji. Po těchto 

operacích jsou rotory uloženy do skladu polotovarů a připraveny k použití na konečné 

montáži elektromotorů. Statorové pakety jsou vstupním materiálem pro navijárnu. 

Útvar Navijárna 

Dalším útvarem ve výrobním úseku je Navijárna, kde výstupním produktem je 

navinutý naimpregnovaný statorový svazek. Útvar je rozdělen do dvou částí a to technologie 

strojního navíjení a technologie ručního navíjení. Strojní ukládání vinutí se používá jen 

na standardní typy motorů a zejména v sériové výrobě, na speciální typy je dosud používáno 

ruční zakládání, protože u této operace nelze pomocí strojů dosáhnout takové přesnosti. 

Při technologii ručního navíjení se jednotlivé operace provádějí na pracovních stolech 

a polohovacích zařízeních. Vstupním materiálem je zde nenavinutý statorový svazek, izolace 

a měděný vodič. Samotný proces vkládání vinutí probíhá několikrát za sebou, dokud nejsou 

obsazeny všechny drážky. Jednotlivá vinutí se zapojí podle fází, osadí vývody a zaizolují. 

Po odzkoušení vinutí, kde se na zkušebním zařízení kontrolují předepsané hodnoty 
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a parametry, se statorový svazek naimpregnuje a zafixuje, aby nedocházelo k jejich 

uvolňování za provozu. Tím je i stator připraven na finální montáž.  

Útvar Obrobna 

Vstupním materiálem jsou litinové odlitky, které jsou dodávány externími dodavateli 

z tuzemska i ze zahraničí. V provozu obrábění jsou obráběcími stroji opracovány odlitky 

koster, ložiskových štítů, svorkovnic a dalších drobných dílů. Tyto díly následně tvoří vstupní 

materiál pro montáž. 

Útvar Montáž 

Při konečné montáži se již sestavují kompletní motory. Lisuje se stator do kostry. 

Následuje kompletace a propojení svorkovnice. V dalších operacích jsou na rotor lisována 

ložiska a probíhá sesazení rotoru se statorem, montáž víček, štítů, ventilátoru s krytem 

a snímačů. Kompletní a přezkoušený motor (ověřují se nejen elektrické parametry motoru, 

ale i hlučnost a vizuální kvalita) putuje do lakovny, kde probíhá nástřik barvou. Kostra je 

osazena typovým štítkem a podle přání zákazníka zabalena. [9] 

2.5 Bezpečný podnik 

Od října 2009 je společnost Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát 

držitelem certifikátu „Bezpečný podnik“. Tento certifikát se ji podařilo v roce 2012 obhájit. 

Program „Bezpečný podnik“, má za cíl zejména zvýšit u právnických a podnikajících 

fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního 

prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit 

podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Garantem programu „Bezpečný 

podnik“ je Státní úřad inspekce práce, který považuje prosazování a realizaci programu 

„Bezpečný podnik“ u právnických a podnikajících fyzických, pro které je určen, za prioritní, 

a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků 

na prevenci. 

Realizace požadavků programu „Bezpečný podnik“ umožní:  

 zavést efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně 

ochrany životního prostředí,  

 začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního 

prostředí, do stávajícího systému řízení právního subjektu,  
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 minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců, ztráty na životech 

a minimalizovat ekonomické ztráty právního subjektu v důsledku omezení 

možností vzniku mimořádných událostí, 

 dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního 

prostředí bude v rámci provozu právního subjektu zajištěna v souladu s předpisy,  

 dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého právního subjektu, zapojením všech 

zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím 

docílit i větší ochrany jejich zdraví,  

 zvýšit úroveň kultury práce, pracovní a sociální pohody na pracovišti,  

 dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 

prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích ostatních zemí Evropské 

unie,  

 zvýšit celkovou bezpečnost právního subjektu včetně jeho okolí a tím zlepšit jeho 

image v očích veřejnosti i obchodních partnerů. 

 

Důsledné plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“, by mělo rovněž napomoci 

ke zvýšení odpovědnosti jednotlivců za plnění jim stanovených povinností a k zajištění 

většího zapojení managementu a ostatních zaměstnanců na plnění bezpečnostní politiky 

a stanovených cílů. Zároveň by mělo vytvořit podmínky pro preventivní předcházení 

mimořádným událostem a tím i ke snížení úrazovosti a nákladů právního subjektu spojených 

s jeho likvidací. Na obrázku č. 4 jsou uvedeny základní prvky systému řízení BOZP 

uplatňované programem „Bezpečný podnik“. [7] 

 

 

Obr. č. 4: Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem „Bezpečný podnik“ [7] 
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3. Přehled základní legislativy ČR v oblasti BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v praktickém pojetí soubor technických, 

organizačních a výchovných opatření, která při správné realizaci vytvoří podmínky k tomu, 

aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je řešena právními předpisy, které 

stanovují práva a povinnosti zaměstnavatelům i zaměstnancům. V ČR je   stěžejním 

předpisem v oblasti BOZP zákoník práce. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. 

Výčet základních právních předpisů: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Tento zákon je základním právním předpisem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. Problematiku BOZP řeší část pátá § 101 - § 108. Zde jsou stanoveny 

povinnosti zaměstnavatele, povinnosti a práva zaměstnanců ve vztahu k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

Zákoník práce požaduje, aby zaměstnavatel soustavně vyhledával nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťoval jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění je zaměstnavatel povinen vyhledávat a vyhodnocovat rizika a dále 

přijímat opatření k jejich odstranění. Pokud není možné rizika odstranit, je zaměstnavatel 

povinen tato rizika vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, 

aby ohrožení zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [12] 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

Tento zákon neobsahuje konečný výčet požadavků na zajištění BOZP, ale v každé jím 

řešené oblasti je ustanovení zmocňující vládu vydat k provedení těchto ustanovení prováděcí 

předpis formou nařízení vlády. Zákon ukládá zaměstnavateli další podmínky pro zajištění 

BOZP na pracovišti. Stanovuje požadavky: 

na pracoviště a pracovní prostředí, 

na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

na organizaci práce a pracovní postupy, 

na bezpečnostní značky, značení a signály, 

a jiné. [13] 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. 

Doplňuje požadavky BOZP na pracoviště a pracovní prostředí. Pracoviště musí být 

po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, ve stavu, 

který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu 

pracoviště vychází z hodnocení rizik. [14] 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Stanoví povinnosti zaměstnavatele ve vazbě na dokumentaci a rozsahu kontrol 

k provozovaným zařízením a předepisuje minimální požadavky na bezpečný provoz 

a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením. [15]  

 

Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Díl 7 - ochrana zdraví při práci. Ukládá povinnost kategorizovat práce a učinit další 

kroky plynoucí z kategorizace. Definuje rizikové práce a jejich evidenci. [16] 

 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Stanoví kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, které vyjadřují 

souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory (fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, 

fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další) rozhodujícími 

ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. [17] 

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků. 

Stanoví podmínky požívání ochranných prostředků. V přílohách jsou vyjmenovány 

jednotlivé ochranné prostředky na ochranu částí těla a celého těla, a práce a činnosti 

vyžadující poskytování ochranných prostředků. [18] 
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Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

na obrábění kovů a dřeva, lisování a stříhání, zakružování a rovnání materiálu, kování, 

válcování a formování materiálu, slévání, svařování a termické řezání, tepelné zpracování 

a další. [19] 

 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

Upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení 

smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 

ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. [20] 

 

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

Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních 

orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost 

orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených 

povinností. [21] 
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4. Analýza a hodnocení pracovních rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které přispívají k rozvoji poznání a jsou velmi 

důležité v praxi. Slouží pro potřeby řízení a tvoří podklady pro rozhodovací proces. Z toho 

vyplývá, že pracovní postupy musí respektovat určité požadavky, které zaručují správné 

a kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení, které na základě současných znalostí je 

nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany, bezpečnosti a rozvoje organizace. 

Bezpečnost můžeme definovat jako vlastnost vyjadřující schopnost objektu být 

ve stavu, kdy riziko ohrožení života a zdraví osob je omezeno na přijatelnou úroveň, neboť 

absolutní bezpečnost čehokoliv neexistuje. Nebezpečí je situace nebo stav, kdy existuje určitá 

předvídatelná možnost nezamýšleného poškození osob. Pojem riziko se používá 

na kvalitativní nebo kvantitativní ohodnocení této možnosti a můžeme jej vyjádřit jako 

pravděpodobnost nežádoucí události vynásobena jejím důsledkem. 

Pro vyhledání a vyhodnocení rizik není stanoven jednotný postup a není striktně 

určena metoda provedení. Záleží na zaměstnavateli, kterou metodu zvolí a jakým způsobem ji 

zdokumentuje. [2] [5] [10] 

4.1 Management rizik  

Velmi důležitý je proces managementu rizik jako systematický rozhodovací proces, 

který bere v úvahu spoustu faktorů při identifikování, analyzování, posuzování, hodnocení, 

regulování a monitorování potenciálních rizik. Proces managementu rizik je tvořený třemi 

základními kroky: 

1. Analýza rizika 

2. Hodnocení rizika 

3. Řízení rizika 

Analýza rizik se provádí na kvantitativní nebo kvalitativní bázi nebo kombinací obou. 

Kvantitativní analýza umožňuje určit pravděpodobnost a důsledky definovaných událostí 

v měřitelných jednotkách, jakými jsou například usmrcení či zranění. Kvalitativní analýza 

vychází z expertních znalostí a umožňuje identifikovat a popsat nebezpečí. 

Při hodnocení rizika jsou pro jednotlivé scénáře definovaná bezpečnostní kritéria a je 

určeno, zda je takovýto stupeň rizika ještě přijatelný. 

Řízení rizika se týká situace, kdy již není možné riziko akceptovat a je nutné 

navrhovat dodatečná bezpečnostní opatření. [3] [4] [10] 
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4.2 Terminologie z oblasti analýzy rizik 

Nebezpečí 

Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození 

zdraví nebo jejich kombinaci. 

Identifikace nebezpečí 

Proces zjišťování, zda nebezpečí existuje, a definování jeho charakteristik. 

Riziko 

Kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události 

a jejich následků. 

Zbytkové riziko 

Riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření. 

Analýza rizik 

Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika. 

 Hodnocení rizik 

Proces hodnocení rizik pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci, vyplývající z okolností 

nebo z výskytu ohrožení na pracovišti. 

Management rizik 

Systematické uplatňování postupů a praktik managementu při řešení úkolů analyzování, 

hodnocení a řízení rizika. 

Řízení rizika 

Přijetí odpovídajících opatření k odstranění rizika nebo snížení jeho míry na akceptovatelnou 

úroveň, včetně zpětné vazby na účinnost opatření a informování zaměstnanců o riziku. 

Bezpečnostní opatření 

Prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižující míru rizika. [4] 
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4.3 Základní kroky ke stanovení rizik 

Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které umožní 

zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců. 

Cílem hodnocení rizik je předcházet rizikům, odstraňovat rizika, anebo minimalizovat 

působení neodstranitelných rizik. 

Postup pro hodnocení rizik spočívá v provedení následujících kroků. 

1. Vymezení pracovního systému a zpracování seznamu činností 

Zpracovat seznam míst a prostorů v pracovním systému. Pracovní systém zahrnuje 

všechna zařízení, prostory, technologie, prostředí, zaměstnance a jiné osoby vyskytující se 

na pracovištích a všechny další vlivy, které je možno předpokládat. Vymezením prostoru 

rozumíme rozložení pracovního systému do jednotlivých pracovišť, zařízení, prostor a dalších 

míst, kde bude organizováno hodnocení rizik. Nesmí se zapomenout zahrnout do tohoto 

seznamu všechny prostory a komunikace včetně sklepních prostor, venkovních komunikací, 

podnikových vleček, šaten, záchodů, umýváren, prostorů pro odpočinek a jídlo atd.  

Na seznam prostorů a pracovních míst navazuje seznam činností, které jsou v jednotlivých 

pracovních prostorech prováděny. Seznam činností může být vypracován samostatně, 

nebo mohou být pro přehlednost činnosti přiřazeny k jednotlivým prostorám.  

2. Identifikace nebezpečí 

Ke každému pracovnímu místu, případně činnosti, přiřadíme nebezpečí 

nebo nebezpečnou situaci, která může nastat a posoudit, kdo může být nebezpečím ohrožen, 

a jak k tomu může dojít. Vychází se přitom ze zkušenosti hodnotitelů, zaměstnanců, 

z výsledků šetření pracovních úrazů, nehod, případně z evidence drobných poranění 

a skoronehod. 

3. Stanovení a ocenění rizik 

Při oceňování rizik posuzujeme závažnost možného poškození a také 

pravděpodobnost, se kterou může dojít k poškození. Pro každou identifikovanou nebezpečnou 

situaci stanovíme nejzávažnější reálně možné poškození. 

4. Hodnocení rizik 

Vyhodnotit rizika vyplývající z identifikovaných nebezpečí a rozhodnout, zda jsou 

existující preventivní opatření dostačující nebo zda jsou potřebná další opatření. 

Při stanovování rizik posuzujeme závažnost možného poškození, tak i  pravděpodobnost, 
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se kterou k poškození může dojít. Současně je třeba také vzít v úvahu účinnost jednotlivých 

opatření a možnost jejich selhání a z toho plynoucí možné následky. Podstata hodnocení rizik 

spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout a pokud ne, jaká opatření musíme 

realizovat k jeho odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou míru. 

5. Odstranění nebo omezení rizik 

Účinná prevence poškození zdraví vychází ze znalostí charakteru rizik a jejich 

závažnosti. Nutnou podmínkou účinné prevence je přitom splnění všech požadavků 

stanovených právními předpisy a technickými normami. Stanovení opatření k prevenci 

rizik je výsledkem všech předchozích kroků. Cílem opatření je zajistit podmínky, které 

odstraní rizika u zdroje jejich původu nebo omezí jejich působení tak, aby ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.  

6. Pravidelné hodnocení rizik 

Hodnocení rizik je neustálý proces, který musí být prováděn při všech změnách 

v podniku ovlivňujících existenci nebezpečí a majících vliv na bezpečnost a ochranu zdraví 

u člověka. Výchozí hodnocení rizik se provádí jednak při zavádění systému hodnocení rizik 

na všech pracovištích a zařízeních, jednak u nových pracovišť, strojů, technologií a zařízení 

před uvedením do provozu. Je potřebné je provést i tehdy, když dojde k závažným 

organizačním změnám, jako je například zavedení druhé směny nebo změna kvalifikace 

zaměstnanců. Dále  by se mělo hodnocení rizik provádět v intervalech, stanovených 

pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatelem podle rizikovosti prací a dalších skutečností, které 

rizikovost a četnost prevence ovlivňují. 

7. Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci 

Seznámit s výsledky zjištěných rizik a přijatých bezpečnostních opatření ke snížení 

jejich působení na zdraví zaměstnance a odborové orgány. Zajistit školení zaměstnanců 

a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci včetně informací o rizicích, která se týkají jejich práce a pracoviště a zajistit 

pravidelné ověřování jejich znalostí. O rizicích musí být informování i osoby, které nejsou 

přímo zaměstnanci, ale pohybují se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích. [4] [10] 

[11] 
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5. Metody analýzy a hodnocení rizik 

5.1 Bodové metody 

Metoda VÚBP 

Jednoduchá praktická metoda posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku 

nehody a jejích následků. 

Pravděpodobnost je vyjádřena v šesti kategoriích: 

1. Častý výskyt - nežádoucí jev se vyskytne 1krát z celkem 10 zaznamenaných jevů; 

pravděpodobný opakovaný výskyt nežádoucích jevů, nepřetržité ohrožení. 

2. Pravděpodobný výskyt - nežádoucí jev se vyskytne 1krát z celkem 100 

zaznamenaných jevů; nežádoucí jev vznikne několikrát během funkce systému, časté 

ohrožení. 

3. Příležitostný výskyt - nežádoucí jev se vyskytne 1krát z celkem 1000 zaznamenaných 

jevů; nežádoucí jev vznikne několikrát během funkce systému, časté ohrožení. 

4. Málo pravděpodobný, ale možný výskyt - nežádoucí jev se vyskytne 1krát z celkem 

10 000 zaznamenaných jevů; nežádoucí jev není příliš pravděpodobný, nelze ho však 

vyloučit. 

5. Nepravděpodobný výskyt - nežádoucí jev se vyskytne 1krát z celkem 100 000 

zaznamenaných jevů; výskyt nežádoucího jevu se blíží nule. 

6. Nemožný - výskyt nežádoucího jevu je fyzikálně takřka nemožný, nemůže dojít 

k reálnému ohrožení. 

 

Následky jsou vyjádřeny ve čtyřech kategoriích: 

a. zanedbatelné - poranění nevyžadující odborné ošetření; škoda nepřevyšuje10 000 Kč; 

výpadek výroby kratší než 1 den, 

b. lehké - poranění vyžadující odborné ošetření, avšak bez následků na zdraví; škoda 

v rozmezí 10 000 až 500 000 Kč; výpadek výroby 1 den až 2 týdny, 

c. těžké - poranění jsou těžká, vyžadují dlouhodobé léčení, mohou zanechat trvalé 

následky; škoda v rozmezí 500 000 až 5 mil. Kč; výpadek výroby 2 týdny až 4 měsíce, 

d. kritické - poranění jsou smrtelná; značné škody, zničení systému; výše škody 

přesahuje 5 mil. Kč; výpadek výroby delší než 4 měsíce. 
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Matice rizika 

Stanovení pravděpodobnosti a možného následku nehody umožní určit kategorii rizika 

přiřazením příslušné hodnoty v níže uvedené matici rizika. [3] 

 

Tabulka č. 1: Matice rizika VÚBP [3] 

Pravděpodobnost 

Následek 

a) b) c) d) 

zanedbatelný lehký těžký kritický 

1 Častá 4 3 2 1 

2 Pravděpodobná 8 6 4 2 

3 Příležitostná 12 9 6 3 

4 Nepravděpodobná, ale možná 16 12 8 4 

5 Málo pravděpodobná 20 15 10 5 

6 Nemožná 24 18 12 6 

 

 

Podle bodové hodnoty v podbarvené části tabulky se riziko třídí do čtyř kategorií. 

 

Tabulka č. 2: Kategorie rizika VÚBP [3] 

Kategorie 
Bodová 
hodnota 

Stupeň rizika 

I 1 až 3 
Nepřijatelné riziko 

Nezbytná opatření k jeho snížení na přijatelnou úroveň 

II 4 až 9 

Nežádoucí riziko 

Přijmout opatření v termínované době, urgentnost opatření není tak 

závažná jako v kategorii I; Bezpečnostní opatření je možno realizovat podle 

zpracovaného plánu 

III 10 až 16 

Přijatelné riziko 

Riziko je přijatelné pouze se souhlasem vedení; V případě neprovedení 

technických opatření je třeba zavést vhodná organizační opatření 

IV 18 až 24 

Přijatelné riziko 

Zbytkové riziko je přijatelné, nevyžaduje zvláštní opatření – nejedná se o 

100 % bezpečnost - je nezbytné i zde na existující riziko upozornit a uvést, 

jaká organizační, ochranná a výchovná opatření je třeba realizovat  
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Metoda BOMECH 

Metoda BOMECH byla vypracována pro hodnocení nebezpečnosti strojů, ale je 

vhodná i pro posouzení zařízení a pracovišť. Tato metoda byla zpracovaná na strojní fakultě 

ČVUT v Praze a patří do skupiny bodových metod, která umožňuje s dostatečnou přesností 

stanovit stupeň nebezpečnosti jednotlivých nebezpečných faktorů. 

Aby bylo možné dosáhnout největší objektivity, metoda předpokládá provedení 

týmového vyhledávání a vyhodnocení a dostatečnou kvalifikaci posuzovatelů. Hodnotitelský 

tým má být sestaven z osob, které znají nejen metodu, ale i hodnocený stroj a pracoviště. Jako 

minimum je doporučen počet tří osob. 

Podstatou metody je formulace kritérií, na kterých je závislý stupeň nebezpečnosti 

nebezpečného faktoru. Metoda BOMECH vychází z funkce těchto kritérií: 

n (nebezpečnost) = f (funkce, závislost) (N, O, P, E, R, Z, K, I, D, V), kde znamená: 

N nejpravděpodobnější následek ohrožení, 

O počet současně ohrožených osob, 

P možnost existence nebezpečného místa, 

E doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok, 

R možnost obranné reakce, 

Z nároky na psychofyzické vlastnosti člověka při činnosti v poli rizika, 

K nároky na bezpečnostní kvalifikaci, 

I identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti nebezpečného činitele, 

D dynamičnost – změna stupně nebezpečnosti nebezpečného faktoru v čase, 

V citlivost nebezpečnosti nebezpečného činitele na vliv pracovního prostředí. 

 

Postup při použití metody: 

 výběr, definice a popis posuzovaného objektu, 

 podrobná prohlídka posuzovaného objektu, 

 identifikace nebezpečí, 

 zaznamenání jednotlivých nebezpečných faktorů do tabulek, 

 míra ohrožení nebezpečnými faktory se ohodnotí příslušným počtem bodů podle 

stanovených kritérií, 

 výpočet hodnoty koeficientu nebezpečnosti KN - součet všech bodů podle jednotlivých 

kritérií, 

 z velikosti KN se určí kategorie příslušného rizika podle vyhodnocovací tabulky, 
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 dále můžeme spočítat dle příslušných vzorců hlavní koeficient nebezpečnosti, 

koeficient průměrné nebezpečnosti, koeficient nejvíce nebezpečného faktoru, 

 zhodnocení nebezpečnosti a návrh preventivního opatření. [4] 

Kittsova metoda 

Metoda je určena pro hodnocení méně závažných zdrojů rizik prostřednictvím 

tzv. „Karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím“. 

Karty jsou určeny pro jednotlivá rizika související s výkonem práce. V nadpisu karty 

je uvedeno nebezpečí a způsob ohrožení tímto nebezpečím. Dále jsou v řádcích vypsány 

parametry hodnocení a ve sloupcích body příslušející jednotlivým parametrům. V posledním 

sloupci je uveden součet bodů. 

Parametry hodnocení 

A Počet osob vystavených nebezpečí 

B Závažnost 

C Počet úrazů, ke kterým za těchto podmínek již došlo 

D Četnost ohrožení 

E Názor vedení 

Po vypočtení koeficientu podle vzorce K = (2A + 2B + C + D + E)/5 je danému riziku určena 

priorita nápravných opatření:  

9, 8  nutno provést okamžitou nápravu,  

7, 6, 5  rozhodnutí neprovést nápravu musí být schváleno vedením podniku,  

4, 3, 2, 1 rozhodnutí provést nebo neprovést nápravu bude ovlivněno dalšími faktory, 

které s posuzovaným objektem souvisejí. 

 

Metoda může sloužit i jen jako pomocná orientační metoda ke zjišťování závažnosti 

jednotlivých rizik. Rozlišovací přesnost metody je malá. Je možné ji aplikovat dle potřeby 

na stroje, provozy i složité systémy, u kterých obzvláště vyniká její malá časová náročnost. 

U rizik s vysokým stupněm závažnosti lze použít některou z přesnějších metod. Objektivita 

výsledku je nízká. [10] 
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Metoda JBM 

Metoda slouží k snadnému vyhodnocení již vyhledaných rizik při práci pomocí 

následujících kritérií: 

 pravděpodobnost nežádoucího následku (jak často se nežádoucí jev, jenž může 

způsobit škodu, vyskytuje), 

 expozice rizika – doba, po kterou je zaměstnanec potencionálně riziku vystaven 

za rok, 

 ochranná reakce při vzniku rizikové situace před ohrožením zdraví, 

 následky rizika. 

Do vyhodnocovací tabulky metody se k jednotlivým nebezpečným činitelům uvádějí 

vyhledaná rizika a nejhorší předpokládané následky a přiřazují se k nim hodnoty bodového 

hodnocení jednotlivých kritérií. Vynásobením zjištěných hodnot pro příslušné riziko se získá 

hodnota vyjadřující míru rizika. Podle ní se určí závažnost rizika a nutnost jeho řešení. [4] 

5.2 Analytické metody 

 HAZOP 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti je kvalitativní metoda založená na velmi 

důsledně propracovaném a systematickém postupu kritického prověřování analyzovaného 

procesu za účelem odhalení potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin 

a stanovení možných následků. Metoda je nejrozšířenějším postupem identifikace nebezpečí 

technických zařízení. Při jejím použití se využívá systém klíčových slov. 

Postup metody: 

 popis účelu subsystému, 

 popis odchylky od požadované funkce, 

 nalezení příčiny nebo souběhu příčin vedoucích k odchylce, 

 stanovení možných následků a doporučených zásahů. 

Metoda není zcela ideální pro vyhledávání pracovních rizik, avšak lze využít její 

filozofii – použití klíčových slov nebo pro vyhledávání rizik technických zařízení, která se 

promítají jako rizika při práci. [5] 

„Co se stane, když…“ (What – if) 

Metoda je založena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný pracovní tým 

prověřuje formou dotazů a odpovědí události, které se mohou v procesu vyskytnout. 

http://bozppo.vfn.cz/terminologie.htm
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Bezpečnostní studie se uskutečňuje formou tvořivých pracovních porad. Porady se účastní 

vybraná skupina odborníků dobře obeznámených se zkoumaným procesem. Kdokoliv v týmu 

může formulovat otázku typu „Co se stane, když…“, která ho zajímá. Pracovní tým pak hledá 

odpovědi na takto formulované dotazy. Odhadují se následky vzniklého stavu nebo situace, 

navrhují se opatření a doporučení. [5] 

FMEA (Analýza příčin a následků poruch) 

Analýza příčin a následků poruch je postup založený na rozboru způsobů selhání 

a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky 

a strukturovaně vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých 

prvků projektového návrhu systému a jeho provozu. Výsledkem je kvalitativní systematický 

seznam zařízení, jejich poruch a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje i odhad 

nejhorších případů následků. Obvykle je dokumentována v tabulkové formě s doporučením 

pro zlepšení bezpečnosti. [1] 

FTA – Analýza stromů poruchových stavů 

Strom poruch je modelový graf, v němž jsou zobrazeny různé kombinace poruch 

zařízení a lidských pochybení, která mohou vyústit ve vážnou událost označovanou jako 

vrcholová událost. Modelový graf slouží k odhalení cest, kterými se mohou šířit poruchy 

v posuzovaném systému. Jedná se o deduktivní postup a vychází se z vrcholové události – 

přesně definované konečné poruchy. Hledají se příčiny, které mohou vrcholovou událost 

zapříčinit. Hlavním cílem analýzy metodou stromem poruch je posoudit pravděpodobnost 

vrcholové události. 

Přednosti této metody je snadné vyhledávání slabých míst v systému a odhalení 

aspektů, které jsou vážné z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti. Většina slabých míst může 

být odhalena v etapě návrhu a vývoje systému. [1] 

5.3 Průzkumové metody 

Tyto metody fungují na principu sběru významných údajů o jednání člověka 

v určitých situacích. Cílem je identifikovat a analyzovat nehody, skoronehody, nežádoucí 

události, nežádoucí kontakty, případně rizikové situace. Sleduje se nesprávný způsob práce, 

nedostatečné zajištění bezpečnostních pracovních podmínek, které ovlivňují vznik pracovních 

úrazů vybrané skupiny osob. U vybraného vzorku pracovníků proběhne dotazová akce 

zaměřená na popis a sběr kritických bodů, které vedly nebo by mohly vést k úrazu nebo škodě 
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na majetku, a které ne vždy byly oznámeny. Dotazovaný uvádí poznatky z vlastní práce nebo 

z práce dalších zaměstnanců. Cílem je popsat co nejvíce těchto kritických událostí – 

incidentů. 

Mez tyto metody patří např.: 

Metoda kritických událostí a Metoda řízeného rozhovoru. [11] 

5.4 Pozorovací metody 

Odběr vzorku bezpečnosti práce 

Podstatou metody je podrobné sledování pracoviště a zapisování nežádoucích událostí 

do předem připraveného kontrolního seznamu. Pozorovatel prochází provozem a pozoruje 

každého zaměstnance, který provádí nějakou činnost a zaznamenává si pozorované bezpečné 

nebo nebezpečné pracovní postupy. 

Odběr vzorku chování 

Při této metodě pozorovatel obchází v nahodilých intervalech několik pracovišť 

a do připraveného kontrolního záznamu zaznamenává existenci nežádoucích jevů. Přesnost 

výsledku ovlivňuje dostatečný počet pozorování. [11] 

5.5 Kontrolní seznam – Checklist 

Kontrolní seznam je souborem položek nebo kroků, podle kterých se ověřuje stav 

systému. Většinou jsou kontrolní seznamy značně podrobné a lze je použít ke zjištění souladu 

s předpisy a normami. 

Identifikace rizik pomocí kontrolních seznamů je rychlá a snadná. Kontrolní seznamy 

lze sestavit buď pro každý stroj a zařízení, nebo pro celý provoz, a můžou být použity 

v kterékoliv fázi existence systému. Kontrolní seznam je zpravidla doplněn hodnocením 

jednotlivých položek údaji „ano“ nebo „ne“. Předností kontrolních seznamů je snadná 

aplikovatelnost i méně zkušenými pracovníky. 

Podrobný kontrolní seznam skýtá podklad pro běžné vyhodnocení kritických situací a je 

vhodné je průběžně upravovat a rozšiřovat podle specifických situací, které požadují další 

pozornost. 

Nevýhodou kontrolního seznamu je zaměření na normativně vymezené požadavky, 

které vedou k automatickému postoji bez vlastní iniciativy, a jsou ovlivněny zkušenostmi 

autorů. Proto by měli kontrolní seznamy vytvářet odborníci a měly by se pravidelně 

prověřovat a aktualizovat. [10] 
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5.6 Výběr metody 

V této kapitole byl vytvořen výběr nejčastěji používaných metod pro analýzu 

a hodnocení rizik. Metod pro analýzu a hodnocení rizik je celá řada a je nezbytné vzít 

v úvahu, že jednotlivé metody můžou být různě upravovány podle potřeb uživatele. 

Hodnotitel má k dispozici metody, které slouží jen jako prvotní nástroj k identifikaci rizik. 

Jsou většinou nenáročné na čas a na zkušenosti uživatele, ale objektivita výsledku není příliš 

vysoká. Naproti tomu jsou metody podrobnější a přesnější, jejichž výslednou hodnotu 

můžeme považovat za objektivní. Důležitou úlohu mají zkušenosti s používanou metodou 

a s její aplikací. Podobně významné jsou praktické zkušenosti s posuzovaným systémem. 

 

Pro analýzu a hodnocení pracovních rizik jsou nejvhodnější a také nejčastěji 

používané bodové metody. Na základě získaných informací z této kapitoly byly pro účely 

diplomové práce vybrány tyto metody: 

 Metoda VÚBP 

 Metoda BOMECH 
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6. Statistika pracovních úrazů 

6.1 Definice pracovního úrazu 

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. [12] 

6.2 Legislativa vztahující se k pracovním úrazům 

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu ukládá § 105 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Dle § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen:  

 objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to 

zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace 

nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných 

důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu,  

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

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 

kalendářní dny,  

 vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž 

následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 

kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance,  

 předat postiženému zaměstnanci vyhotovení záznamu o pracovním úrazu, 

v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,  

 ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,  

přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. [12] [20] 

6.3 Vývoj úrazovosti v letech 2004 - 2012 

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny počty pracovních úrazů od roku 2004 

do roku 2012, ke kterým došlo ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory 

Frenštát. Údaje poskytl útvar BOZP. 

V tabulce č. 3, ve čtyřech sloupcích rozdělených podle jednotlivých útvarů, jsou 

uvedeny pracovní úrazy, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní 
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neschopností delší než 3 dny. V hodnoceném období došlo k jedinému pracovnímu úrazu, 

v jehož důsledku hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla pět dnů. Tento 

pracovní úraz byl započten mezi pracovní úrazy, jejichž následkem došlo ke zranění 

zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 dny. Graf č. 2 znázorňuje vývoj úrazovosti 

z tabulky č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Vývoj úrazovosti [9] 

Rok Předvýroba Navijárna Obrobna Montáž Celkem 

2004 6 7 4 9 26 

2005 4 9 3 12 28 

2006 8 10 3 14 35 

2007 6 13 0 15 34 

2008 10 12 0 16 38 

2009 3 4 2 6 15 

2010 2 3 0 5 10 

2011 4 4 1 6 15 

2012 2 5 0 6 13 

 

 

 

 
Graf č. 2: Vývoj úrazovosti [9] 
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6.4 Rozdělení pracovních úrazů podle zdrojů a příčin 

V následujících tabulkách č. 4 a č. 6 jsou počty pracovních úrazů zatříděny z hlediska 

zdrojů a jejich příčin ve smyslu nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu. V tabulkách č. 5 a č. 7 je výše uvedené zatřídění 

vyjádřeno v procentech a rozděleno podle jednotlivých let. V tabulkách je také souhrnný 

výpočet ukazující průměrný podíl jednotlivých zdrojů a příčin pracovních úrazů za celé 

sledované období. Tyto výsledky jsou zobrazeny v grafech č. 3 a č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Přehled počtu pracovních úrazů podle zdrojů [9] 

Rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Zdroj úrazu Počet 

Dopravní prostředek - - - - - - - - - 

Stroje a zařízení přenosná nebo mobilní - - - - - - - - - 

Materiál, břemena, předmět (pád, přiražení, náraz) 17 14 19 13 20 2 4 4 6 

Pád na rovině, z výšky, do hloubky 1 8 6 6 11 7 2 2 2 

Nástroj, přístroj, nářadí 6 4 - 14 6 5 3 7 5 

Průmyslové škodliviny, chemické látky - - - - - - - - - 

Horké látky a předměty, oheň a výbušniny 1 2 1 1 1 1 1 2 - 

Stroje a zařízení stabilní - - 8 - - - - - - 

Lidé, zvířata nebo přírodní živly - - - - - - - - - 

Elektrická energie - - - - - - - - - 

Jiný blíže nespecifikovaný zdroj 1 - - - - - - - - 

C e l k e m 26 28 34 34 38 15 10 15 13 

 
 

Tabulka č. 5: Procentuální rozdělení zdrojů pracovních úrazů [9] 

Rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Ø ∑ 

Příčina úrazu % 

I Dopravní prostředek - - - - - - - - - - 

II Stroje a zařízení přenosná nebo mobilní - - - - - - - - - - 

III Materiál, břemena, předmět (pád, přiražení) 65,2 50,0 55,9 38,2 52,6 13,3 40,0 26,7 46,2 46,5 

IV Pád na rovině, z výšky, do hloubky 3,9 28,6 17,6 17,6 30,0 46,7 20,0 13,3 15,4 21,0 

V Nástroj, přístroj, nářadí 23,1 14,3 - 41,2 15,8 33,3 30,0 46,7 38,4 23,5 

VI Průmyslové škodliviny, chemické látky - - - - - - - - - - 

VII Horké látky a předměty, oheň a výbušniny 3,9 7,1 3,0 3,0 2,6 6,7 10 13,3 - 4,7 

VIII Stroje a zařízení stabilní - - 23,5 - - - - - - 3,8 

IX Lidé, zvířata nebo přírodní živly - - - - - - -  - - - 

X Elektrická energie - - - - - - - - - - 

XI Jiný blíže nespecifikovaný zdroj 3,9 - - - - - - - - 0,5 
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Graf č. 3: Rozdělení zdrojů pracovních úrazů za období 2004 - 2012, vyjádřeno v procentech [9] 

 

Největší podíl tvoří ve zdrojích pracovních úrazů „III - Materiál, břemena, předměty“ 

– 46,5 % z celkového počtu úrazů za období 2004 - 2012, následuje „V - nástroje, přístroje 

a nářadí“ – 23,5 %, a dále „IV – Pád na rovině“ – 21,0 %. Uvedené kategorie jsou 

nejčastějšími zdroji pracovních úrazů. 

 

Tabulka č. 6: Přehled počtu pracovních úrazů podle příčin [9] 

Rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Příčina úrazu Počet 

Porucha, vadný stav některého ze zdrojů úrazu - - - - - - - 1 2 

Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko - - - - - - - - - 

Závady na pracovišti - - - - - - - - - 

Nedostatečné zajištění zaměstnance včetně OOPP - - - - - - - - - 

Porušení předpisů nebo pokynů postiženým 4 3 2 3 2 - - 1 1 

Nepředvídatelné riziko práce, lidské selhání 22 24 32 31 36 15 10 13 10 

Jiný, blíže nespecifikovaný důvod - 1 - - - - - - - 

C e l k e m 26 28 34 34 38 15 10 15 13 
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Tabulka č. 7: Procentuální rozdělení příčin pracovních úrazů [9] 

Rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Ø ∑ 

Příčina úrazu % 

I 
Porucha, vadný stav některého ze zdrojů 
úrazu 

- - - - - - - 6,7 15,4 1,4 

II 
Špatně nebo nedostatečně odhadnuté 
riziko 

- - - - - - - - - - 

III Závady na pracovišti - - - - - - - - - - 

IV 
Nedostatečné zajištění zaměstnance 
včetně OOPP 

- - - - - - - - - - 

V 
Porušení předpisů nebo pokynů 
postiženým 

15,4 10,7 5,9 8,8 5,3 - - 6,7 7,7 7,5 

VI 
Nepředvídatelné riziko práce, lidské 
selhání 

84,6 85,7 94,1 91,2 94,7 100 100 86,6 76,9 90,6 

VII Jiný, blíže nespecifikovaný důvod - 3,6 - - - - - - - 0,5 

 

 

 

Graf č. 4: Rozdělení příčin pracovních úrazů za období 2004 – 2012, vyjádřeno v procentech [9] 

 

Nejčastější příčinou pracovních úrazů jsou „VI - Nepředvídatelné riziko práce nebo 

selhání lidského činitele“ – 90,6 % z celkového počtu úrazů za období 2004 - 2012, s velkým 

odstupem následuje „V – Porušení předpisů nebo pokynů“ – 7,5 %.  
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6.5 Vyhodnocení statistiky pracovních úrazů  

Z provedené statistiky pracovních úrazů za období 2004 – 2012 vyplývá, 

že nejčastějším zdrojem pracovních úrazů ve společnosti je manipulace s materiálem a práce 

s ručním nářadím. Převážná náplň pracovní činnosti v těchto úkonech a nejvíce pracovních 

úrazů je ve výrobním útvaru Montáž elektromotorů. Na základě těchto poznatků byl 

pro analýzu a hodnocení rizik ve společnosti Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory 

Frenštát, vybrán útvar Montáž elektromotorů. 

6.6 Soutěž o pracoviště bez pracovních úrazů 

V důsledku pracovní neschopnosti z důvodu utrpěného pracovního úrazu se výrazně 

zvyšují ztráty zaměstnavatele. Vzniklé náklady zatěžují výrobu a vedou ke snížení 

produktivity práce. Proto se společnost v roce 2009 rozhodla vyhlásit soutěž „O pracoviště 

bez pracovních úrazů“. Ze statistiky pracovních úrazů vyplývá, že od vyhlášení soutěže má 

vývoj pracovní úrazovosti sestupnou tendenci. 
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7. Popis a časové snímky pracovních operací na pracovišti Montáž 

elektromotorů 

Na pracovišti Montáž elektromotorů se provádí v několika operacích kompletace 

elektromotorů z komponentů dodaných z útvarů: 

 Předvýroba - vyvážená rotorová klec s hřídelí. 

 Navijárna - navinutý a zapojený statorový svazek. 

 Obrobna - opracovaná statorová kostra, víka, svorkovnice, patky. 

 Logistika - ložiska, šrouby, matice, podložky, štítky. 

Komponenty jsou na jednotlivá pracoviště montáže (lisování statorových paketů 

do kostry, svorkování, montáž kompletního motoru) dopravovány mechanizovaným 

válečkovým dopravníkem a drobné komponenty, jako šrouby, matice, podložky, ložiska, 

těsnící kroužky a pomocný materiál je manipulován ručně nebo v přepravkách manipulační 

technikou. 

Pro přesnější hodnocení pracovních rizik byly ze získaných informací pro každé 

pracoviště vytvořeny časové snímky za jednu osmihodinovou směnu. Tyto informace byly 

získané z pohovorů se zaměstnanci a z vlastního pozorování jednotlivých technologických 

uzlů: lisování statorových paketů, svorkování a montáž kompletního motoru. V níže 

uvedených tabulkách č. 8, č. 9 a č. 10 a grafech č. 5, č. 6 a č. 7 je uvedena u jednotlivých 

pracovních operací doba trvání v minutách a vyjádřen podíl operací za směnu v procentech.  

Na obrázku č. 5 je uvedeno schéma montážního uzlu výroby elektromotoru. 
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Obr. č. 5: Schéma montážního uzlu výroby elektromotoru 
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7.1 Lisování statorových paketů do kostry 

Lisování statorových paketů je počáteční operace montáže, při níž se statorový paket 

nalisuje do kostry elektromotoru. Materiál je na pracoviště dopravován motorovým 

manipulačním vozíkem. Pracoviště je vybaveno otočným jeřábem o nosnosti 1 000 kg, 

hydraulickým vertikálním lisem a mechanizovaným válečkovým dopravníkem. Zaměstnanci 

pracují ve stoje. K pomocným operacím je používáno ruční nářadí (kladiva, palice, pilníky). 

Za plného provozu je za osmihodinovou směnu nalisováno cca 60 ks statorových paketů 

do koster. Na obrázcích č. 6 a č. 7 jsou fotografie pracoviště lisování statorových paketů 

do kostry. 

 

Tabulka č. 8: Časový snímek operací lisování statorových paketů do kostry 

Operace Doba trvání [min] Čas/směna [%] 

Manipulace 192 40 

Kontrola, natírání, jehlení, konzervace 115 24 

Lisování 108 23 

Šroubování závěsných ok 5 1 

Administrativa, úklid pracoviště 30 6 

Přestávka 30 6 

Celkem 480 100 

 

 

Graf č. 5: Časový snímek operací lisování statorových paketů do kostry 
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Obr. č. 6 a č. 7: Pracoviště lisování statorových paketů do kostry 
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7.2 Svorkování 

Svorkování znamená přípravu přípojného místa elektromotoru. Jedná se o montáž 

svorkovnicové skříně a svorkovnicové desky, připojení vývodních vodičů na připojovací 

svorníky, připojení vývodů termoelementů a zemnícího připojení, vybavení svorkovnicové 

skříně předepsanými štítky a proměření vinutí. Pracoviště je vybaveno mechanizovaným 

válečkovým dopravníkem a boxy v nichž je uložen materiál. K práci je převážně používáno 

ruční mechanizované nářadí (ruční pneumatické utahováky, elektrické ruční vrtačky). Mimo 

mechanizované je také používáno ruční nářadí (kleště, nůžky, nože, pájky, zkušební přístroje 

apod.). Zaměstnanci pracují ve stoje, při trvalé práci vykonávané na stejném pracovním místě. 

Za plného provozu je za osmihodinovou směnu zasvorkováno cca 60 ks svorkovnicových 

skříní. Na obrázcích č. 8 a č. 9 jsou fotografie pracoviště svorkování. 

 

Tabulka č. 9: Časový snímek operací svorkování 

Operace Doba trvání [min] Čas/směna [%] 

Manipulace 20 4 

Měření, lepení, konzervace 100 21 

Úprava vodičů 145 30 

Montáž skříně, svorníků, víka 155 33 

Administrativa, úklid pracoviště 30 6 

Přestávka 30 6 

Celkem 480 100 

 

Graf č. 6: Časový snímek operací svorkování 
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Obr. č. 8 a č. 9: Pracoviště svorkování 



  

39 

7.3 Montáž kompletního motoru 

Operace montáž motorů představuje přípravu rotoru a jeho vložení do vnitřního 

průměru statoru, montáž ložiskových štítů a montáž ventilátoru a krytu ventilátoru. Příprava 

rotoru se skládá z nasazení ložisek na hřídel a vložení rotoru do statoru. Při montáži štítů jsou 

nasazeny ložiskové štíty na ložiska a připevněny šrouby ke kostře předepsaným momentem. 

Při montáži ventilátoru a krytu ventilátoru je nasazen ventilátor na hřídel a přišroubován kryt 

ventilátoru. Zaměstnanci pracují ve stoje, při trvalé práci vykonávané na stejném pracovním 

místě. K práci je používáno ruční mechanizované nářadí (ruční pneumatické utahováky) 

a také ruční nářadí (kladiva, palice, kleště apod.). Za plného provozu je za osmihodinovou 

směnu smontováno cca 60 ks elektromotorů. Jsou zde zaměstnáni pouze muži. Na obrázcích 

č. 10 a č. 11 jsou fotografie pracoviště montáž kompletního motoru. 

 

Tabulka č. 10: Časový snímek operací montáže kompletního motoru 

Operace Doba trvání [min] Čas/směna [%] 

Manipulace 30 6 

Konzervace, natírání, lepení 40 8 

Kompletace rotoru (ložiska, vnitřní víčka) 120 24 

Montáž ložiskových vík 170 36 

Montáž ventilátoru, krytu ventilátoru 65 16 

Administrativa, úklid pracoviště 25 4 

Přestávka 30 6 

Celkem 480 100 

   

Graf č. 7: Časový snímek operací montáže kompletního motoru 
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Obr. č. 10 a č. 11: Pracoviště montáž kompletního motoru 

 

 

 



  

41 

8. Analýza a hodnocení rizik vybranými metodami 

Pro analýzu a hodnocení pracovních rizik vybraného technologického uzlu výroby 

elektromotorů byly vybrány bodové metody VÚBP a BOMECH. Na základě získaných 

informací z kapitoly 7. Popis a časové snímky pracovních operací na pracovišti Montáž 

elektromotorů jsou u obou vybraných metod hodnocená rizika rozdělena podle posuzovaných 

činností nebo zařízení:  

 Pracovní místo 

 Mechanizovaná nářadí 

 Ruční nářadí 

 Elektrické kladkostroje 

 Mostové jeřáby 

 Ruční manipulace 

 Válečkový dopravník 

U posuzovaných činností nebo zařízení jsou identifikována konkrétní nebezpečí a je 

provedeno vyhodnocení závažnosti rizika podle zvolených kritérií. 

8.1 Metoda VÚBP 

Popis metody VÚBP je uveden v kapitole 5. Metody analýzy rizik. Provedená analýza 

je zaznamenána do níže uvedených tabulek s návrhem na bezpečnostní opatření a vybavením 

zaměstnanců OOPP. 
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Tabulka č. 11: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Pracovní místo, 
komunikace 

Zakopnutí, uklouznutí, pád osoby na komunikaci 
a na podlaze pracovního stanoviště, podvrtnutí 
nohy, naražení, zachycení o různé překážky 
a vystupující části z podlahy. 

3 b II Odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze zakopnout - hadic, 
elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy 
a komunikací 
Nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo bezpečnostního 
značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování).  
Udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, 
jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením.  
Udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, 
nerovností. 
Včasné odstranění nečistot zvyšujících kluzkost. 
Používání vhodné ochranné pracovní obuvi s protiskluzovou podrážkou. 

 Zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka 
o pevné konstrukce, stroje. 

5 a IV Správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby byly 
dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, obslužných prostorů. 

 

Tabulka č. 12: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Mechanizovaná 
nářadí (ruční 
pneumatické 
utahováky, 
elektrické ruční 
vrtačky)  

Zasažení zaměstnance nebo jiné osoby nacházející 
se v blízkosti pracoviště uvolněným nástrojem, jeho 
částmi při destrukci. 

5 b III Správné osazení a upevněné nástroje. 
Použití vhodného nástroje.  
Používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování nářadí.  
Funkční ochranné zařízení.  

Vibrace přenášené na ruce s postižením různých 
tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní 
poruchy, onemocnění nervů. 

5 b III Udržování nářadí v řádném technickém stavu.  
Dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze. 

Úraz obsluhy elektrickým proudem  
 

5 c III Opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě. Provádět předepsané 
kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení 
práce s nářadím. Nepoužívat poškozené nářadí. Nepoužívat nářadí, které nelze 
spínačem vypnout nebo zapnout. Nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani 
tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky.  
Přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným 
způsobem proti mechanickému poškození, el. kabel nenamáhat tahem.  
El. nářadí, přívodní el. kabel kontrolovat a podrobovat revizím.  
Po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky. 
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Tabulka č. 13: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Mechanizovaná 
nářadí (ruční 
pneumatické 
utahováky, 
elektrické ruční 
vrtačky) 

Pořezání, zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení 
prstů rotujícím nástrojem při styku ruky s nástrojem. 

5 b III Postupovat dle návodu k používání.  
Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti.  
Udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí, ochrana před olejem 
a mastnotou.   
Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý.  
Před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty nebo jiné 
části nářadí, zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou 
funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny 
určené funkce.  
Dodržovat zákaz zastavovat rotující vřeteno nebo nástroj rukou.  
Provádět seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu.  
Po ukončení práce, před jeho údržbou a před výměnou nástrojů vytáhnout 
přívodní kabel ze zásuvky.  
Věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo unavena 
nesmí s nářadím pracovat.  
Nepoužívání poškozené nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo 
zapnout.  
Nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu.  
Nářadí přenášet jen za část k tomu určenou. 

Poškození zařízení, prasknutí hadice, zranění očí 
a obličeje. 

5 b III U pneumatického nářadí nutno dodržovat rozmezí tlaku vzduchu udané 
výrobcem. Zajištění vhodného zdroje vzduchu – kompresoru. 
Podle spotřeby vzduchu připojit na nářadí přívodní hadicí o odpovídajícím 
průřezu. Vodní kondenzát denně kontrolovat a včas jej vypouštět. 
Opatření odbočky potrubí pro upevnění pryžové hadice vzduchovým kohoutem 
nebo samouzavíracím ventilem.  
Hadici před připojením k pneumatickému nářadí profouknout stlačeným 
vzduchem.  
Při profukování volný konec hadice držet tak, aby tlakový vzduch nerozviřoval 
prach a proudil do volného prostoru.  
Neomezovat průtok vzduchu ohýbáním hadic.  
Nepoužívat poškozených nebo rozleptaných pryžových hadic a spojek.  
Chránit přívody stlačeného vzduchu (hadice) proti poškození.  
Před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav uzavřít přívod vzduchu 
a z hadice vypustit tlakový vzduch. 
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Tabulka č. 14: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika Bezpečnostní opatření 

P N K 

Ruční nářadí Sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí, 
otlaky, zhmožděniny, podlitiny. 

2 c II Používání OOPP k ochraně rukou a těla. 
Používání vhodného druhu, typu, velikosti nářadí.  
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. 
Používání ergonomického nářadí. 
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. 
Při práci s úderným nářadím dodržovat bezpečnou vzdálenost rukou od úderné 
plochy.  
Při práci se sečným nářadím vést (směřovat) nářadí od těla pracovníka. 

Úrazy očí odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. 

2 c II Používání kladiv, palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů. 
Používání kladiv, palic apod. nářadí z nekalených materiálů. 
Používání OOPP k ochraně zraku.  

Vyklouznutí nářadí z ruky. 5 c III Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u nožů.  
Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění.  
Provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce), hladký vhodný 
tvar těchto částí, bez prasklin. 
Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, ochrana před 
olejem a mastnotou.  
Pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka.  

Zasažení pracovníka uvolněným nástrojem 
kladivem, hlavicí apod. z násady. 

5 c III Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.).  
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 Tabulka č. 15: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Elektrické 
kladkostroje 

Pád břemene, nežádoucí pohyb břemene  
- naražení, přitlačení, zachycení a zasažení osoby 
zavěšeným břemenem.  
Přetržení vázacího prostředku. 

5 c III Obsluhou kladkostroje a zavěšováním břemen pověřovat pouze odborně 
školeného a vycvičeného pracovníka.  
Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností 
a tvaru břemene.  
Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného 
a usazovaného břemene a jeho částí.  
Dbát aby se břemena nedostala do kontaktu s překážkami.  

Převrácení a pád břemene po odvěšení 
na pracovníka. 

5 c III Uložení břemene na rovný, tvrdý podklad.  
Použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek.    

Zvedání břemene a pohyb kladkostroje s břemenem 
- pád, zřícení kladkostroje s břemenem a zasažení 
osoby. 

5 c III Statické posouzení nosníku drážky včetně výkresové dokumentace.  
Pravidelné revize a kontroly kladkostroje, dle návodu k používání. 

Nezastavení pohybu břemene v žádané poloze 
nebo v bezpečné vzdálenosti - pád břemene na 
osobu. 

5 c III Vybavení kladkostroje účinnou brzdou.  
Denní kontrola funkčnosti brzdy se zápisem do deníku ZZ.  
 

Náraz břemene na konstrukci kladkostroje - 
přetržení lan, pád břemene na osobu. 

5 C III Funkční koncové vypínače zdvihu, seřízení, denní kontrola se zápisem do 
deníku ZZ. 

Nezachycení pohybové energie pojezdu - náraz do 
konstrukce, rozhoupání břemene a zasažení osoby. 

6 c III Vybavení kladkostroje koncovým vypínačem pojezdu před započetím práce a 
při provozu zajišťovat jeho správnou funkci. 

Úraz el. proudem - dotyk obsluhy s živou částí pod 
napětím. 

6 c III Ochrana proti úrazu el. proudem. 
Preventivní údržba el. zařízení, kontrola izolačního stavu ovládacího zařízení.  
Správný způsob obsluhy vylučující náraz ovládací skříňky na pevnou překážku.  
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Tabulka č. 16: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Mostové jeřáby Nezadržení pohybové energie jeřábu - nezastavení 
pohybujícího se mostu a kočky na konci jeřábové 
dráhy nebo dráhy kočky. 
- náraz jeřábu do stěn hal; vyjetí z jeřábové dráhy.  
- naražení jeřábníka. 

5 c III Montáž nárazníků nebo narážek a udržování jejich správné funkce. 
Správná obsluha jeřábu. 

Špatně seřízená, nefunkční brzda - pokles, prokluz, 
nekontrolovatelné sjíždění břemene, náraz na 
zařízení. 

5 c III Provádění denní kontroly jeřábníkem před zahájením provozu se záznamem do 
deníku ZZ. 
Seřízení, oprava brzd. 

Přetížení jeřábu, havarijní situace, utržení lan, pád 
břemene. 

5 c III Čitelné označení nosností jeřábu. 

Nedostatečný výhled a přehled ze stanoviště 
obsluhy na pracovní prostor, šikmé tahy, nárazy s 
břemenem, nárazy na další jeřáby, zasažení osob 
břemenem. 

5 c III Odstranění překážek zabraňujících ve výhledu. 

Nedostatečné prostorové poměry na stanovišti 
obsluhy, zvýšená únava a snížení pozornosti 
obsluhy, nežádoucí zachycení o spouštěcí nebo 
ovládací prvky, zvýšení pravděpodobnosti vzniku 
nežádoucí události 

5 c III Řešení stanoviště jeřábníka dle ergonomických zásad. 

Zúžené a snížené průjezdní profily, zachycení, 
přimáčknutí, rozdrcení, náraz procházející osoby, 
úrazy obsluhy a kompetentních osob. 

5 c III Udržování volných průchodů a profilů.  
Výstražné bezpečnostní značení.  
Zřízení průchozích obchvatů apod. 

Pády břemen, zranění osob pádem a nárazem 
břemene. 

5 c III Zavěšováním břemen pověřovat pouze vazače s odbornou kvalifikací. 
Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru. Použití výstražného 
znamení jeřábníkem k varování osob, nacházejících se v blízkosti zavěšených 
břemen, které mohou být jeřábem, břemenem ohroženy. Používání signalizace 
při přemísťování břemen a upozornění ostatních. Označení nebezpečných 
prostor.  

Poškozené ocelové vázací prostředky, vyčnívající 
dráty vázacích lan, bodné, tržné rány vazačů. 

5 c III Použití nezávadných vázacích prostředků. Používání OOPP k ochraně rukou.  
Pravidelná kontrola vázacích prostředků, vyřazování vadných. 
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Tabulka č. 17: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Mostové jeřáby Vadné, poškozené, neoznačené vázací prostředky - 
pád břemen 

5 c III Správné zavěšení či uvázání břemene.  
Použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene.  
Použití nezávadných vázacích prostředků, kontrola vazačem před použitím.  
Pravidelná kontrola vázacích prostředků. 
Vyřazování vadných vázacích prostředků.   

Neznámá, neoznačená hmotnost břemen a 
příslušenství ke zdvihání, přetížení nosnosti jeřábů.  

5 c III Dodržování zakázaných manipulací.  
Při zvedání břemen připočíst hmotnost břemen i hmotnost příslušenství.  

Nevhodný výběr kompetentních pracovníků 
pověřených k ovládání jeřábů (vazačů, signalistů, 
pracovníků údržby apod.), provádění nebezpečných 
a zakázaných manipulací a činností. 

5 c III Výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace pracovníků k jednotlivým činnostem 
při provozu jeřábů. 
Zdravotní způsobilost.  
Periodické školení, zkoušky.  

Opuštění jeřábu jeřábníkem bez zajištění, ponechání 
jeřábu bez dozoru, zneužití jeřábu nekompetentními 
osobami; vznik nežádoucí událostí. 

5 c III Neopouštět jeřáb při zapnutém jeřábovém spínači a při zavěšeném břemenu.  
Zajištění jeřábu dle návodu k používání. 
Vypnutí a uzamčení hl. vypínače ve vypnutém stavu. 

Přetížení jeřábu, rozhoupání břemene, šikmý tah, 
nesprávné obrácení, narušení, poškození 
konstrukce, přetržení nosných lan, zasažení, 
přimáčknutí vazače, pád břemene. 

5 c III Odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků (jeřábník, vazač).  
Správné zavěšení či uvázání břemene o přípustné hmotnosti.  
Použití vhodných vázacích prostředků.  
 
 

Nefunkční, nenastavený koncový vypínač 
zdvihového ústrojí. 

5 c III Správná funkce koncového vypínače, jeho kontrola před zahájením provozu.  
Pravidelné seřizování. 

Nefunkční signalizace jeřábů řízených ze stanoviště 
obsluhy, pojezd jeřábu s břemeny nad pracovníky, 
ohrožení osob pádem břemene. 

5 c III Vybavení jeřábu signalizačním zařízením. Použití výstražného znamení 
jeřábníkem k varování osob, nacházejících se v blízkosti zavěšených břemen, 
které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy. 
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Tabulka č. 18: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Ruční 
manipulace 

Pád osoby při chůzi a přenášení břemen. 2 b II Manipulační plochy udržovat čisté. Udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček 
a komunikací v řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit. 
Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek. 

Zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím 
se břemenem.  
Pád skladovaného a manipulovaného materiálu 
na pracovníka, zasažení pracovníka materiálem 
v důsledku ztráty stability stohované manipulační 
jednotky a kusového materiálu. 

4 b III Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu 
břemene a pod břemenem. 
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů.  
Při přemísťování břemen VZV vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni 
a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem.  
Nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací VZV. 

Pád břemene na nohu, naražení břemenem.  
Zhmoždění a naražení rukou a nohou při 
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky. 

2 b II Před zahájením manipulace zkontrolovat stav přepravních obalů.  
Správné způsoby ruční manipulace a uchopení břemene. 
Zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel.  
Kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací. 

Přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka. 2 b II Předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají části umožňující 
bezpečné uchopení, ukládat na podkladech. 

Poškození páteře při dlouhodobějším zvedání 
a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze. 
Poranění kloubů prudkým nekoordinovaným 
pohybem.  
Postupné k poškození kosterního aparátu, svalů, 
vazů i cév.  
 

5 b III Školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace. 
Manipulace provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad. 
Zajištění dostatečného prostoru, a aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní.  
Udržování rovné a nekluzné podlahy. Používání vhodné pracovní obuvi.  
Zajišťovat dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení. 
Pokud možno vyloučit činnost, při které pracovník nemůže změnit pracovní 
tempo. 

Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření.  
Zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí nebo 
pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací plech, 
poškozený obal, třísky apod. 

2 b II Úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran.  
Úprava břemene, chránění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí. 
vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.  
Používání rukavic odolných proti mechanickému poškození. 
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Tabulka č. 19: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou VÚBP 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

P N K 

Válečkový 
dopravník 

Zachycení osob pohyblivou částí válečkového 
dopravníku - pohybem unášecího prostředku.  
Vtažení a sevření končetiny, nejčastěji ruky, ve 
svěrných místech náběhu řetězu. 

5 b III Ochrana nebezpečných míst dopravníků kryty, popř. jinými ochrannými 
zařízeními znemožňující pracovníkům dosáhnout k nebezpečným místům.  
Zakrytí všech míst umožňujících volný přístup osob ke zdrojům nebezpečí, 
vniknutí cizích předmětů do mechanismů, náhodný pád předmětů apod.  
Dodržování zákazu dotýkat se rukou nebo předměty drženými v rukou 
pohybujících se částí dopravníku. 
Seznámení všech zaměstnanců s vypínači pro nouzové zastavení.  
Ovládat zařízení a všechny spouštěcí operace může jen oprávněný pracovník.  
Jasné vyznačení prvků nouzového vypínání a jejich trvalá snadná přístupnost.  

Zachycení a vtažení končetiny (nejčastěji ruky) 
pracovníka při činnostech za chodu zařízení, nebo 
je-li zařízení uvedeno předčasně do chodu. 

5 b III Provádět kontrolu, seřizování, údržbu, mazání a čistění pohybujících se částí 
 za klidu dopravníků po jejich zajištění proti nežádoucímu spuštění. 
Vytahování spadlých předmětů, nářadí, dopravovaného materiálu při opravách 
blízkosti nebezpečných míst provádět jen při zastaveném dopravníku.  
Opravy provádět jen pověřenými k tomu pověřenými zaměstnanci.  
Po ukončení údržby namontovat všechna ochranná zařízení. 
Provádí-li se práce za chodu zařízení na nechráněném dopravním zařízení, 
musí být přítomen další obeznámený zaměstnanec, který dohlíží na pracovníka 
pro zajištění jeho bezpečnosti, a je připraven použít vypínací zařízení. Při těchto 
pracích se musí omezit přístup k nebezpečným místům a musí být provedena 
opatření proti vstupu nepovolaných osob do nebezpečného prostoru. 
Zaměstnanci provádějící opravy musí nosit zapnuté pracovní oděvy bez 
volných částí. 
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8.2 BOMECH 

Stručný popis této metody je uveden v kapitole 5.1 Bodové metody. Samotná analýza 

a hodnocení pracovních rizik je provedeno v níže uvedených tabulkách a rozčleněno podle 

posuzovaných činností nebo zařízení. 

Podstatou metody je formulace kritérií, na kterých je závislý stupeň nebezpečnosti 

nebezpečného faktoru. Každé riziko se ohodnotí příslušným počtem bodů pro jednotlivá 

kritéria: 

N nejpravděpodobnější následek ohrožení 

 smrt        100 

 trvalé vyřazení z pracovní činnosti      60 

 velmi těžké ohrožení zdraví       40 

 hospitalizace         20 

 absence bez hospitalizace       10 

 ohrožení zdraví bez absence         3 

 narušení pracovní pohody         0 

O počet současně ohrožených osob 

 více než 100         60 

51 až 100         40 

21 až 50         25 

11 až 20         12 

5 až 10            6 

 2 až 4            2 

1            0  

P pravděpodobnost existence nebezpečného činitele 

 existuje trvale    1     60 

 velmi pravděpodobně   0,1     40 

 pravděpodobně   0,01     25 

 málo pravděpodobně   0,001     12 

 nepravděpodobně   0,000 1      6 

 nestalo se, ale může se stát  0,000 01      2 

 prakticky vyloučené   0,000 001      0 
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   E doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok hodin 

více než 6 000         50 

 4 001 až 6 000         35 

1501 až 4 000         23 

501 až 1 500         15 

201 až 500           9 

51 až 200           3 

1 až 50            1 

méně než 1 hodina za rok         0 

R možnost obranné reakce 

 nemožná         40 

 velmi obtížná         20 

 obtížná            8 

 možná            3 

 snadná            0 

Z nároky na fyzické a psychické vlastnosti člověka 

 velmi vysoké (nepřijatelné)       30 

 vysoké (nadprůměrné)       15 

 průměrné (v hodnotách normy)        5 

 malé            2 

nepatrné           0 

K nároky na bezpečnostní kvalifikaci zaměstnance 

 Velmi vysoké         30 

 Vysoké         15 

 Průměrné           5 

 Malé            2 

 Nepatrné           0 

I poznatelnost rizikovosti nebezpečného činitele 

 nemožné (nahodilý nepoznatelný jev)     30 

 možné (pravděpodobný poznatelný jev)     10 

 jasné (zákonitý jev)          0 
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D změna nebezpečnosti nebezpečného činitele v čase 

 rizikovost roste výrazně       20 

 rizikovost roste mírně          5 

 rizikovost se nemění          0 

V vliv pracovních podmínek na zvýšení nebezpečnosti nebezpečného činitele 

 velký          10 

 průměrný           3 

 žádný            0 

Po vyplnění bodů u jednotlivých kritérií se vypočítá hodnota koeficientu nebezpečnosti kN 

sečtením bodů pro jednotlivé nebezpečné činitele. Z velikosti kN (míry rizika) se určí 

kategorie příslušného rizika podle následujícího vyhodnocení: 

Počet bodů  Kategorie  Doporučení 

více než 200  A – katastrofální akutní nebezpečí, ihned najít řešení 

151 až 200  B – kritická  velké nebezpečí, řešit co nejdříve 

101 až 150  C – střední  významné riziko, nutno řešit brzy 

51 až 100  D – mezní  opatření nutno provést podle pořadí významnosti 

méně než 50  E – rušivá  malé riziko, nutno řešit dle podmínek 

 

Tabulka pro hodnocení nebezpečnosti obsahuje nejen položku pro uvedení navrhovaného 

bezpečnostního opatření, ale i položku „Varianta prevence“. Do ní se zaznamenává číslo 

označující formu prevence. Forma prevence je řazena podle účinnosti, čím je číslo nižší, tím 

je její účinnost vyšší: 

1 - odstranění nebezpečného činitele nebo zdroje rizik 

2 - snížení nebezpečnosti nebezpečného činitele, tedy zdroje rizik 

3 - úplná separace nebezpečného činitele, běžný přístup k nebezpečnému činiteli není 

možný 

4 - oddálení (vyloučení) člověka z pole rizika 

5 - částečné krytí nebezpečného činitele 

6 - snížení pravděpodobnosti nežádoucí události a nežádoucího kontaktu 

7 - upozornění na nebezpečného činitele [4] 
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Jelikož bezpečnostní opatření pro jednotlivé posuzované činnosti nebo zařízení jsou uvedena 

v tabulkách hodnocení rizik metodou VÚBP, nebudou tato opatření napsána v tabulkách 

hodnocení rizik metodou BOMECH. 
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Tabulka č. 20: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou BOMECH 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Kritéria bezpečnosti 
KN Kategorie 

Varianta 
prevence N O P E R Z K I D V 

Pracovní místo, 
komunikace 

Zakopnutí, uklouznutí, pád osoby na komunikaci a na podlaze 
pracovního stanoviště, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé 
překážky a vystupující části z podlahy. 

10 12 12 15 8 5 2 10 5 3 90 D 7 

Zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné 
konstrukce, stroje. 

10 12 6 15 3 5 2 0 0 3 64 D 7 

Mechanizovaná 
nářadí (ruční 
pneumatické 
utahováky, 
elektrické ruční 
vrtačky) 

Zasažení zaměstnance nebo jiné osoby nacházející se v blízkosti 
pracoviště uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci. 

10 6 6 15 20 15 15 10 5 3 113 C 7 

Vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození 
kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů. 

3 6 12 15 8 5 5 10 5 0 77 D 7 

Úraz obsluhy elektrickým proudem. 40 6 2 15 8 5 5 10 5 0 96 D 3 

Pořezání, zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů rotujícím 
nástrojem při styku ruky s nástrojem. 

10 6 12 15 3 5 5 10 5 3 74 D 7 

Poškození zařízení, prasknutí hadice, zranění očí a obličeje. 10 6 12 15 3 5 5 10 5 0 71 D 6 

Ruční nářadí Sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny. 

10 6 25 15 20 5 15 10 5 0 111 C 7 

Úrazy očí odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem 
apod. 

10 6 25 15 20 5 5 10 5 0 101 C 7  

Vyklouznutí nářadí z ruky. 3 6 12 15 8 5 5 10 5 3 72 D 7 

Zasažení pracovníka uvolněným nástrojem kladivem, hlavicí apod. 
z násady. 

10 6 6 15 3 5 5 0 0 0 50 E 7 

Elektrické 
kladkostroje 

Pád břemene, nežádoucí pohyb břemene  
- naražení, přitlačení, zachycení a zasažení osoby zavěšeným 
břemenem.  
Přetržení vázacího prostředku. 

20 2 12 15 20 15 15 10 5 3 117 C 4 

Převrácení a pád břemene po odvěšení na pracovníka. 10 2 25 15 20 15 15 10 5 3 120 C 7 

Zvedání břemene a pohyb kladkostroje s břemenem - pád, zřícení 
kladkostroje s břemenem a zasažení osoby. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Nezastavení pohybu břemene v žádané poloze nebo v bezpečné 
vzdálenosti - pád břemene na osobu. 

20  2 2 15 3 15 15 0 5 0 77 D 4 

Náraz břemene na konstrukci kladkostroje - přetržení lan, pád 
břemene na osobu. 

20 2 6 15 8 15 15 0 5 0 86 D 4 

Nezachycení pohybové energie pojezdu - náraz do konstrukce, 
rozhoupání břemene a zasažení osoby. 

20 2 2 15 3 15 15 10 0 0 82 D 4 

Úraz el. proudem - dotyk obsluhy s živou částí pod napětím. 40 2 0 15 3 15 15 0 0 0 90 D 4 
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Tabulka č. 21: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou BOMECH 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Kritéria bezpečnosti 
KN Kategorie Prevence 

N O P E R Z K I D V 

Mostové jeřáby Nezadržení pohybové energie jeřábu - nezastavení pohybujícího se 
mostu a kočky na konci jeřábové dráhy nebo dráhy kočky. 
- náraz jeřábu do stěn hal; vyjetí z jeřábové dráhy.  
- naražení jeřábníka. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Špatně seřízená, nefunkční brzda - pokles, prokluz, 
nekontrolovatelné sjíždění břemene, náraz na zařízení. 

20 2 6 15 8 15 15 0 5 0 86 D 4 

Přetížení jeřábu, havarijní situace, utržení lan, pád břemene. 40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Nedostatečný výhled a přehled ze stanoviště obsluhy na pracovní 
prostor, šikmé tahy, nárazy s břemenem, nárazy na další jeřáby, 
zasažení osob břemenem. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Nedostatečné prostorové poměry na stanovišti obsluhy, zvýšená 
únava a snížení pozornosti obsluhy, nežádoucí zachycení o 
spouštěcí nebo ovládací prvky, zvýšení pravděpodobnosti vzniku 
nežádoucí události. 

20 2 6 15 8 15 15 0 5 0 86 D 4 

Zúžené a snížené průjezdní profily, zachycení, přimáčknutí, 
rozdrcení, náraz procházející osoby, úrazy obsluhy a kompetentních 
osob. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Pády břemen, zranění osob pádem a nárazem břemene. 40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Poškozené ocelové vázací prostředky, vyčnívající dráty vázacích 
lan, bodné, tržné rány vazačů. 

10 6 6 15 3 5 5 0 0 0 50 E 7 

Vadné, poškozené, neoznačené vázací prostředky - pád břemen. 20 2 6 15 8 15 15 0 5 0 86 D 4 

Neznámá, neoznačená hmotnost břemen a příslušenství ke 
zdvihání, přetížení nosnosti jeřábů. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Nevhodný výběr kompetentních pracovníků pověřených k ovládání 
jeřábů (vazačů, signalistů, pracovníků údržby apod.), provádění 
nebezpečných a zakázaných manipulací a činností. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Opuštění jeřábu jeřábníkem bez zajištění, ponechání jeřábu bez 
dozoru, zneužití jeřábu nekompetentními osobami; vznik nežádoucí 
událostí. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Přetížení jeřábu, rozhoupání břemene, šikmý tah, nesprávné 
obrácení, narušení, poškození konstrukce, přetržení nosných lan, 
zasažení, přimáčknutí vazače, pád břemene. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 

Nefunkční, nenastavený koncový vypínač zdvihového ústrojí. 10 6 6 15 3 5 5 0 0 0 50 E 7 

Nefunkční signalizace jeřábů řízených ze stanoviště obsluhy, pojezd 
jeřábu s břemeny nad pracovníky, ohrožení osob pádem břemene. 

40 2 0 15 3 15 15 0 5 0 95 D 6 
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Tabulka č. 22: Hodnocení rizika pracoviště Montáž elektromotorů metodou BOMECH 

Posuzovaná 
činnost nebo 

zařízení 
Identifikace nebezpečí 

Kritéria bezpečnosti 
KN Kategorie Prevence 

N O P E R Z K I D V 

Ruční 
manipulace 

Pád osoby při chůzi a přenášení břemen. 10 6 25 15 40 5 5 10 0 3 119 C 7 

Zasažení pracovníka pádem břemene, pohybujícím se břemenem.  
Pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka, 
zasažení pracovníka materiálem v důsledku ztráty stability 
stohované manipulační jednotky a kusového materiálu. 

10 6 6 15 3 5 5 10 0 0 60 D 7 

Pád břemene na nohu, naražení břemenem.  
Zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí 
břemene z ruky. 

10 6 25 15 40 5 5 10 0 3 119 C 7 

Přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka. 10 6 25 15 20 5 5 10 5 3 104 C 7 

Poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci 
s břemeny v nevhodné poloze. 
Poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem.  
Postupné k poškození kosterního aparátu, svalů, vazů i cév. 

10 6 2 15 3 5 5 0 0 0 46 E 7 

Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření.  
Zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, 
otřepy, hřebíky, páskovací plech, poškozený obal, třísky apod. 

10 6 25 15 20 5 5 10 5 3 104 C 7 

Válečkový 
dopravník 

Zachycení osob pohyblivou částí článkového dopravníku - pohybem 
unášecího prostředku.  
Vtažení a sevření končetiny, nejčastěji ruky, ve svěrných místech 
náběhu řetězu. 

20 6 6 15 3 5 5 0 5 0 65 D 5 

Zachycení a vtažení končetiny (nejčastěji ruky) pracovníka při 
činnostech za chodu zařízení, nebo je-li zařízení uvedeno 
předčasně do chodu. 

20 6 2 15 8 5 5 0 5 3 69 D 5 
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8.3 Vyhodnocení výsledků získaných metodou VÚBP 

Při hodnocení závažnosti rizika u jednotlivých posuzovaných činností nebo zařízení byly 

brány v úvahu výsledky z provedené statistiky pracovních úrazů a časové snímky operací 

jednotlivých technologických uzlů pracoviště Montáž elektromotorů. 

Na základě výsledků z aplikované metody VÚBP jsou vyhodnoceny ty nejrizikovější 

pracovní činnosti nebo zařízení, která jsou na základě vyhodnocení závažnosti rizika zařazena 

do kategorie II - nežádoucí riziko: 

 Ruční nářadí 

 Ruční manipulace 

8.4 Vyhodnocení výsledků získaných metodou BOMECH 

Stejně jako u metody VÚBP byla při analýze a hodnocení pracovních rizik metodou 

BOMECH brána v úvahu statistika pracovních úrazů. Čas, po který zaměstnanec provádí 

pracovní činnost nebo je ohrožen zařízením, je jedním z posuzovaných kritérií při hodnocení 

rizik. 

Na základě výsledků z aplikované metody BOMECH jsou vyhodnoceny ty nejrizikovější 

pracovní činnosti nebo zařízení, která jsou na základě vyhodnocení závažnosti rizika zařazena 

do kategorie C – střední, významné riziko: 

 Ruční nářadí 

 Elektrické kladkostroje 

 Ruční manipulace    

8.5 Návrh bezpečnostních opatření 

Prostřednictvím provedených analýz a hodnocení rizik bylo zjištěno, které pracovní 

činnosti nebo zařízení nejvíce ohrožuje zaměstnance na pracovišti útvaru Montáž elektromotorů. 

Pomocí použitých metod pro analýzu a hodnocení rizik jsou některé rizika zařazena do kategorie 

nežádoucích rizik, respektive významných rizik, a je nutné přijmout určitá bezpečnostní 

opatření. 
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Pro nejrizikovější pracovní činnost nebo zařízeni jsou navržena bezpečnostní opatření 

na snížení rizika: 

Ruční nářadí: 

 Používání OOPP k ochraně rukou, těla a zraku a důsledně kontrolovat jejich 

používání. 

 Používání vhodného druhu, typu, velikosti nářadí. 

 Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. 

 Používání ergonomického nářadí. 

 Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. 

 Při práci s úderným nářadím dodržovat bezpečnou vzdálenost rukou od úderné 

plochy.  

 Při práci se sečným nářadím vést (směřovat) nářadí od těla pracovníka. 

 Používání kladiv, palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů. 

 Používání nářadí (kladiv, palic apod.) z nekalených materiálů. 

Elektrické kladkostroje: 

 Obsluhou kladkostroje a zavěšováním břemen pověřovat pouze odborně školeného 

a vycvičeného pracovníka. 

 Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 

k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. 

 Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného 

břemene a jeho částí. 

 Dbát aby se břemena nedostala do kontaktu s překážkami. 

 Uložení břemene na rovný, tvrdý podklad. 

 Použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek. 

Ruční manipulace: 

 Manipulační plochy udržovat čisté. Udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček 

a komunikací v řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit. 

 Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek. 

 Před zahájením manipulace zkontrolovat stav přepravních obalů. 

 Správné způsoby ruční manipulace a uchopení břemene. 

 Zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel. 
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 Kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací. 

 Předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají části umožňující 

bezpečné uchopení, ukládat na podkladech. 

Součástí snižování těchto nežádoucích rizik je důsledné a pravidelné proškolování 

zaměstnanců, neustálá kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce, technologických postupů 

a používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek.  

8.6 Doporučení metody 

Pro analýzu a hodnocení pracovních rizik výrobního útvaru Montáž elektromotorů 

společnosti Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, byly pro účely diplomové 

práce vybrány a použity bodové metody VÚBP a BOMECH. Záměrem výběru těchto metod 

bylo porovnat jednoduchou metodu, která posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku 

nehody a jejich následků, s metodou, která při vyhodnocování rizik, kromě pravděpodobnosti 

vzniku nežádoucí události a pravděpodobnosti následku ohrožení, používá dalších osm kritérií. 

Po aplikaci obou metod bylo zjištěno, že metoda BOMECH je sice náročnější na čas, ale je 

přesnější a objektivnější. Metoda BOMECH byla sice vyvinuta pro hodnocení bezpečnosti 

strojů, ale je velmi vhodná i pro vyhodnocení rizik při práci, a proto z výše uvedeného zjištění je 

doporučena pro potřeby hodnocení pracovních rizik ve společnosti Siemens s.r.o., odštěpný 

závod Elektromotory Frenštát. 
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9. Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést analýzu a hodnocení pracovních rizik 

vybraného strojírenského provozu a na základě výsledku navrhnout bezpečnostní opatření 

pro snížení pracovních rizik. Hodnocení rizik bylo provedeno ve společnosti Siemens s. r. o., 

odštěpný závod Elektromotory Frenštát. 

Na základě informací získaných z kapitol, ve kterých je popsán postup při analýze 

a hodnocení pracovních rizik a je uveden výčet různých metod používaných při hodnocení rizik, 

byly pro účely diplomové práce vybrány dvě bodové metody, a to metoda VÚBP a BOMECH. 

Byla provedena statistika pracovních úrazů za období 2004 – 2012, ze které vyplynulo, 

že nejčastějším zdrojem pracovních úrazů ve společnosti je manipulace s materiálem a práce 

s ručním nářadím. Bylo zjištěno, že nejvíce pracovních úrazů je ve výrobním útvaru Montáž 

elektromotorů. Na základě těchto poznatků byl pro analýzu a hodnocení rizik ve společnosti 

Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, vybrán útvar Montáž elektromotorů. 

Při hodnocení pracovních rizik byly brány v úvahu nejčastější zdroje pracovních úrazů 

a doba strávená zaměstnanci v poli rizika u jednotlivých pracovních operací. Tyto informace 

byly získány z časových snímků. Z popisu pracovních operací vybraného útvaru byla hodnocená 

rizika rozdělena podle posuzovaných činností nebo zařízení. 

Vybranými metodami bylo provedeno hodnocení pracovních rizik pracoviště Montáž 

elektromotorů. Činnosti nebo zařízení, které byly identifikovány jako nejrizikovější a je u nich 

nezbytné navrhnout bezpečnostní opatření jsou: ruční nářadí, elektrické kladkostroje a ruční 

manipulace. Tyto opatření jsou převážně výchovného charakteru. Je nezbytné důsledně 

kontrolovat používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování 

pracovních a technologických postupů, používání bezpečných pracovních nářadí a pomůcek. 

Zároveň je nutné, aby zaměstnavatel zajistil zaměstnancům pravidelná odborná školení 

a kvalifikační růst a především kvalitní pracovní nářadí a pomůcky s možností jejich okamžité 

výměny při opotřebení nebo zničení. 

Na základě vlastního pozorování a vyhodnocení statistiky pracovních úrazů bylo zjištěno, 

že nejčastější příčinou pracovních úrazů je selhání lidského činitele. Vedení společnosti 

přistoupilo ke kroku, kterým finančně motivovalo zaměstnance k zamyšlení se nad vlastní 

bezpečností. Tímto krokem došlo ke snížení pracovní úrazovosti. 
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Úroveň zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti Siemens s.r.o., 

odštěpný závod Elektromotory Frenštát, je na vysoké úrovni. Vedení společnosti klade velký 

důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přičemž začlenila tuto oblast do systému řízení.  

Důkazem, že společnost nebere BOZP na lehkou váhu je skutečnost, že je držitelem certifikátu 

„Bezpečný podnik“.  
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