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Anotace 

Cílem této diplomové práce je na základě aplikace metod analýzy rizik odborně 

posoudit aktuální stav BOZP ve vybraném modernizovaném průmyslovém provoze a 

zpracovat komplexní návrh opatření k minimalizaci popřípadě eliminaci rizikových faktorů 

a zvýšení úrovně BOZP. 

Vybraným průmyslovým provozem byla zvolena část výrobní haly nejmenovaného 

strojírenského podniku, kde se provádí obrábění. V diplomové práci popisuji vybrané 

aplikace metod analýz a hodnocení rizik a jejich aplikaci v provozních podmínkách. 
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Summary 

The target of this diploma thesis is to evaluate the present OHS state by the basic 

application of risk analysis in a chosen modernised industrial plant and to work out a 

complex solution in order to minimise or eliminate the risk factors and to increase the OHS 

level. The chosen industrial plant was a selected part of a production hall of a not further 

named mechanical company, where machining is done.  

The diplima thesis describes the chosen application of methods for the risk analysis 

and evaluation and their application under operational conditions. 
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1. SEZNAM ZNAČEK 

EU  Evropský parlament 

ES  Evropské společenství 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

NV  nařízení vlády 

PÚ  pracovní úraz 

NzP  nemoc z povolání 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

NR   není relevantní  

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

ISŘ  integrovaný systém řízení 

Sb.  sbírka zákonů 

ISO   mezinárodní norma  

MPBP  Místní provozní bezpečnostní předpis 

VZV  vysokozdvižný vozík 

2. REŠERŠE 

Řada právních předpisů řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V daných předpisech jsou udělena práva a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců a 

kladou určité požadavky na řešenou problematiku. V dané kapitole jsou uvedeny základní 

předpisy a některé publikace, ze kterých byly čerpány informace pro účely této diplomové 

práce. 

Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

V páté části s názvem BOZP řeší tento zákon problematiku BOZP v § 101 až § 108. 

Jsou zde stanoveny povinnosti k předcházení ohrožení života a zdraví při práci, povinnosti 

zaměstnavatele a povinnosti a práva zaměstnanců.[19] 

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

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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Další podmínky pro zajištění BOZP na pracovišti ukládá tento zákon. Pracoviště 

musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena, aby pracovní podmínky 

odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 

Stanovuje požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na 

organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostní značky, signály a značení.[20] 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V tomto předpisu se také stanoví co je riziková práce, povinnosti zaměstnavatele, 

zařazení do kategorie rizika.[21] 

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

při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, způsoby a metody 

jejich zjišťování a hygienické limity, jedná se například o fyzickou zátěž, pracovní polohy, 

mikroklimatické podmínky apod. [22] 

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, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tato vyhláška určuje kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií. [23] 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 

pozdějších předpisů 

Toto nařízení vlády stanoví povinnosti zaměstnavatel na dokumentaci provoznímu 

zařízení, rozsahu kontrol k provoznímu zařízení a předepisuje minimální požadavky na 

bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným 

zařízením.[24] 

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

pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Toto nařízení doplňuje požadavky BOZP na pracovišti a pracovním prostředí. [25] 
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

Daný předpis popisuje používání OOPP, kdo je má používat, kde se mají používat a 

jaké se mají používat OOPP. [26] 

Neugebauer, Tomáš. Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. Praha: ASPI, 

a.s., 2008, 88 s., ISBN 978-80-7357-356-0. 

Daná publikace se zabývá vyhledáváním a vyhodnocením rizika, v dané publikaci 

jsou podány jednotlivé metody, jak by měl vypadat protokol o vyhledávání a vyhodnocení 

rizik včetně stanovení opatření, jsou zde uvedeny příklady jak provádět analýzy a 

hodnocení rizik. [1] 

Paleček, Miloš a kol.. Prevence rizik. 1. vyd., Praha: VŠE, 2006, 256 s., ISBN 

80-245-1117-7. 

Daná publikace se zabývá vyhledáváním a vyhodnocením rizika, v dané publikaci 

jsou popsány jednotlivé metody, bezpečnost technických zařízení. [2] 

Bártlová, Ivana; Balog, Karol. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových 

havárií I. 2. vyd., Frýdek – Místek: Kleinwächter, 191 s., ISBN: 978-80-7385-005-0  

Z dané publikace byly čerpány informace k metodám pro analýzu a hodnocení 

rizik. [3] 

Kittelmann, Marlies a kol.. Příručka hodnocení rizik v malých a středních 

podnicích, 2 – Rizika při práci na strojích a jiném strojním zařízení, VÚBP, na 

stránkách ze dne 15.2.2014 

V dané příručce jsou základní informace, jak se má provádět hodnocení rizik.[4] 

Bauer, R.L.Safety and healthforengineers, Wiley, 2006, ISBN 9780471291893, 

Jedná se o základní příručku pro řízení BOZP, řeší povinnosti a právní 

odpovědnost, nebezpečí a jejich kontrolu, rizika, které může způsobit lidský faktor. [18] 
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3. ÚVOD 

Pracovní prostředí a výkon pracovních činností je vždy rizikovější než občanské 

prostředí, tedy neexistuje žádné bezpečné pracoviště. Vždy jsou zaměstnanci více či 

méně ohroženi riziky, která je obklopují. Proto vznikl mezivědní obor Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, jehož cílem je vytvářet systémy a pravidla, jež mají chránit 

všechny osoby v pracovním procesu před negativními důsledky života v něm. Součástí 

těchto pravidel je i povinnost zaměstnavatele posuzovat rizika při práci a stanovovat 

opatření k jejich odstranění nebo ke snížení jejich působení. 

Aby zaměstnavatel mohl dobře chránit své zaměstnance, musí mít kvalitně 

vypracovanou analýzu a hodnocení rizik pro svá pracovní místa. Proto se neustále 

vyvíjejí další a další metody, které mají pomoci ke kvalitnímu identifikování nebezpečí 

a jeho hodnocení a tím k odhalení dalších rizik na pracovišti.  

Bohužel stále jsou zaměstnavateli pracovní rizika podceňovaná, většinou si 

myslí, že stačí provést vyhledání a zhodnocení rizik pouze jednou a pak se budou jen 

formálně udržovat. To však nestačí, protože je to neustále vyvíjející se proces, kdy 

neustále dochází v hodnocených pracovních systémech ke změnám, jako například 

nově zakoupený stroj, změna v používání nové chemické látky nebo směsi, začne se 

vyrábět nový sortiment výrobku o jiných fyzikálních hodnotách. V danou chvíli je 

nutné opět provést analýzu a hodnocení rizik pro daný pracovní systém. 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu a hodnocení pracovních rizik ve 

zvoleném pracovním systému, který právě prošel změnami v pracovním systému. Na 

základě získaných informací o metodách na analýzu a hodnocení rizik a jejich 

aplikacích budou vybrány tři metody a budou aplikovány na zvolený pracovní systém 

v obráběcí hale. Z provedených analýz budou vyhodnoceny získané výsledky, budou 

porovnány výstupy z analýz a bude vyhodnocena efektivita, specifikace a 

charakteristika rizik získaných z jednotlivých analýz. Poté bude zpracován komplexní 

návrh pro zvýšení úrovně BOZP, doporučení v podobě navržených bezpečnostních 

opatření. 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

V této teoretické části diplomové práce jsou uvedeny informace nezbytné pro 

zpracování a pochopení praktické části.  

4.1. Definice základních pojmů 

Pro snadnější pochopení problematiky, kterou se zabývá tato diplomová práce, jsou 

dále vysvětleny některé základní pojmy. 

Analýza rizik – určení existujících opatření a analýza rizik v termínech následků a 

pravděpodobnosti v kontextu s existujícími opatřeními. [2] 

 

Bezpečnost – předcházení haváriím identifikací nebezpečí a jeho snížení, odstranění 

použitím odpovídajících procesů a zařízení. [3] 

 

Bezpečnostní opatření – prostředky odstraňující nebezpeční nebo snižující riziko.[17] 

 

Bezpečný systém – systém zbavený všech zřejmých faktorů, které mohou vést ke zranění 

osob nebo ke ztrátám na majetku či znečištění životného prostředí. [3] 

 

Identifikace nebezpečí – jedná se o identifikování toho, co, proč a jak může nastat jako 

vstupu a základu pro další analýzu. [2] 

 

Nebezpeční – vlastnost látky nebo fyzikálního nebo biologického jevu, faktoru nebo stav 

systému, která může působit nepříznivě na zdraví člověka, životní prostředí a materiální 

hodnoty.[17] 

 

Riziko – pravděpodobnost, se kterou dojde, za definovaných podmínek expozice daným 

nebezpečím k projevu nepříznivého účinku ohrožení. [17] 

 

Riziko technologických zařízení – míra ekonomických ztrát nebo poškození lidského 

zdraví vyjádřenou pomocí pravděpodobnosti havárie a velikosti ztráty nebo poškození. [3] 
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Vyhodnocení rizik – porovnání získané míry rizika s předem stanoveným kritériem. [2] 

4.2. Analýza a hodnocení rizik 

„Aby mohlo být riziko efektivně řízeno, musí být poznáno a analyzováno. 

Výsledky analýzy rizik jsou pak podkladem pro rozhodování, zda je riziko možno přijmout 

/ tolerovat, zda jej musíme snížit.“ [2]Aby byla analýza rizik přínosná, musí se stanovit 

rozsah a cíl dané analýzy. Na základě cíle se pak identifikují možná nebezpeční, zdroje 

rizik jejich hodnocení, stanovení přijatelnosti rizik. Poté se navrhnou nápravná opatření, 

která se zrealizují.  Vyhodnocování identifikovaných rizik je subjektivní záležitost. Pro 

hodnocení rizika při práci existuje několik metod, které lze využít. Zvolená metoda by 

měla odpovídat potřebám hodnocení společnosti a musí odrážet míru jednotlivých rizik 

dostatečně a odpovídajícím způsobem. Pro analýzu rizik je možné využít jednu metodu a 

pro vyhodnocení rizik metodu jinou. [2, 3, 18] 

4.2.1. Vymezení pracovaného systému a zpracování činností 

Vymezením pracovního systému můžeme chápat výběr posuzovaného systému 

nebo objektu a stanovení rozsahu, který se bude posuzovat např. stroj, zařízení, pracoviště 

činnost materiál látka, seznam činností. Při posuzování rizik z pracovní činnosti se uvažuje 

běžný pracovní proces i mimořádné činnosti a události. K základním charakteristikám 

systému patří složitost, rozsah a charakter procesů nebo činností, typy operací a vlastnosti 

nebezpečných látek. [1, 2] 

4.3. Aplikace metod a analýzy a hodnocení rizik 

Pro analýzu a hodnocení rizik je spoustu metod. Pro sběr dat existují např. metody 

průzkumové a pro prvotní analýzu rizik a hlavně identifikaci možného nebezpečí je možné 

použít kontrolní seznamy. Pro hodnocení rizik se využívají např. bodové metody, mezi 

které patří metoda BOMECH, metoda parametrizace rizik, Kittsova metoda, metoda 

VÚBP Praha, matice rizik nebo komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě. 

V dalších kapitolách budou některé metody rozvedeny podrobněji. 
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4.3.1. Identifikace zdrojů nebezpečí 

Podle Prevence rizik [2] je třeba použít některou z metod pro identifikaci zdroje 

nebezpečí.  

Metody se pomou lišit v podkladech pro provedení, počátečním stádiu, ve způsobu 

provedení v závislosti na čase nebo ve způsobech kombinace poruch. V tabulce č. 1 je 

uveden přehled metod používaných obvykle ve světě. [3] 

 

Tabulka č. 1: Přehled vybraných metod [3] 

Vybrané metody zkratky 

Bezpečnostní auditu SA 

Analýza pomocí kontrolních seznamů, checklistů CL 

Co se stane, když …… WI 

Úvodní analýza nebezpečí PHA 

Relativní hodnocení (ukazatelé nebezpečí – indexy) RR 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP 

Analýza možností poruch a jejich následků FMEA 

Analýza kritičnosti poruch a možnosti následků FMECA 

Analýza stromem poruch FTA 

Analýza stromem událostí (případů) ETA 

Analýza příčin následků CCA 

Analýza spolehlivosti člověka HRA 

 

Každá metoda má své specifické vlastnosti, které ovlivňují její použitelnost. 

Všechny vyjmenované metody lze použít pro již provozované jednotky. 

4.3.2. Konkrétní seznamy, checklisty 

Kontrolní seznam, tzv. checklist, je souborem položek, případně procedurálních 

kroků, k ověření stavu systému. V podstatě se jedná o porovnání skutečného stavu se 

stavem daným normou nebo předpisem. K vytvoření kontrolního seznamu je třeba 

definovat požadavek předpisu nebo normy, na jehož základě je vytvořen soubor otázek 

postihujících nedostatky a rozdíly proti standardu. U každé otázky, je v kontrolním 

seznamu vyjádření „ano“, „ne“, „není relevantní“. Kontrolní seznamy se používají pro 

rychlou a jednoduchou identifikaci rizik vyplývajících z odchylek od normativního stavu. 

Lze sestavit velký počet kontrolních seznamů např. pro každý stroj a zařízení, pro každou 

činnost. 
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Nevýhodou kontrolního seznamu je skutečnost, že je především zaměřen na 

legislativní požadavky a může svádět k mechanickému přístupu bez vlastní iniciativy a 

možných alternativ. Zároveň závisí na znalostech a zkušenostech daného autora v daném 

oboru. Je důležité pravidelně kontrolní seznamy prověřovat a aktualizovat. [2, 3] 

4.3.3. Metody sběru dat 

Podle [1] při prvotním sběru dat se soustředí informace, které již byly získány za 

jiným účelem a váží se k vyhodnocení rizik při práci v posuzování firmami. Mezi prvotní 

data řadíme např. informace o vzniklých PÚ, NzP případně dalších poškozeních zdraví 

zaměstnanců, haváriích, požárech záznamy o skoro nehodách, výsledky prováděných 

kontrolních činností, bezpečnostně požární řešení stavby, protokol o začlenění do kategorie 

ve smyslu zákona o požární ochraně, identifikační listy odpadů, protokol o určení vnějších 

vlivů, bezpečnostní listy chemických látek a směsí, průvodní dokumentace strojů, zařízení 

a staveb apod. Cílem prvotního sběru dat je soustředit informace o rizicích při práci 

týkajících se firmy, nevyhledávají se konkrétní rizika na příslušném pracovišti. 

Až v další fázi sběru dat přichází prohlídka posuzovaných pracovišť. Ta je stěžejní 

částí vyhledávání rizik při práci. Během prohlídky se vyhledávají veškeré rozdíly mezi 

faktickým a optimálním stavem, všeho co může ovlivnit BOZP. 

Tyto metody lze rozdělit na metody průzkumové, mezi které patří rozbor statistiky 

úrazů, metoda kritických událostí nebo metoda přímého rozhovoru, nebo metody 

pozorovací, mezi které patří odběr vzorků chování a odběr vzorku bezpečnosti práce. [2, 3, 

17] 

4.3.4. Metoda „Co se stane když,….“ 

Kvalifikovaný pracovní tým formou dotazů a odpovědí prověřuje neočekávané 

události, které se mohou vyskytovat v procesu. Dotazy vždy začínají „Co se stane, když“. 

Tato metoda nemá propracovanou strukturu, záleží na složení týmu a jeho znalostech a 

schopnostech. Před svolanou poradou pracovního týmu musí každý člen týmu provést 

přípravu, kdy se provádí shromaždování podkladů. Případně si pracovní tým dopředu 

připraví otázky, které pak na poradě pracovního týmu přednesou a proberou. Cílem je 

identifikovat nebezpečné stavy a provozní situace.[2] 
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4.3.5. Strom událostí (ETA), Strom poruch (FTA) 

Strom událostí je logický graf, který se skládá z větví. Metoda popisuje logický 

rozvoj událostí od konečné události k příčinám. Vychází se z předpokladu, že tuto situaci 

lze očekávat, graf se poté rozděluje na dvě větve, horní větev představuje úspěšný alarm, 

dolní větev představuje neúspěšný alarm. Další postup větvení grafu je analogický. 

Výsledkem analýzy ETA jsou scénáře nehody, tj. soubor poruch nebo chyb, které vedou 

k nehodě. 

Podobným způsobem se provádí metoda s názvem Strom poruch (FTA), což je 

sestavení schématu poruch a je speciálně používána při určení kombinací poruch, které 

mohou vést k haváriím. [2, 3] 

4.3.6. Bodové metody 

Metoda VÚBP Praha posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti nehody a jejich 

následků.[17] 

V šesti kategoriích je vyjádřena pravděpodobnost, viz tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Pravděpodobnost vzniku nehody 

pravděpodobnost popis 

Častý výskyt (10-1) 
Pravděpodobný opakovaný výskyt nežádoucích jevů, nepřetržité 

ohrožení 

Pravděpodobný 

výskyt (10-2) 

Nežádoucí vjev vznikne několikrát během funkce systému, časté 

ohrožení 

Příležitostný výskyt 

(10-3) 

Nežádoucí vjev vznikne několikrát během funkce systému, časté 

ohrožení 

Málo 

pravděpodobný 

výskyt (10-4) 

Nežádoucí jev není příliš pravděpodobný, nelze ho však vyloučit 

Nepravděpodobný 

výskyt (10-5) 
Výskyt nežádoucího jevu se blíží nule 

Nemožný (10-6) Výskyt nežádoucího jevu je fyzikálně takřka nemožný 

 

Následky jsou vyjádřeny v další tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Následky 

Následky popis 

Zanedbatelná 

Poranění nevyžaduje odborné vyšetření,  

škoda nepřevyšuje 10 000 Kč, 

výpadek výroby je kratší než jeden den 

Lehké 

Poranění vyžaduje odborné vyšetření, avšak bez následků na 

zdraví 

škoda v rozmezí 10 000 až 500 000 Kč,  

výpadek výroby 1 den až 2 týdny 

Těžké 

Poranění jsou těžká, vyžadují dlouhodobé léčení, mohou zanechat 

trvalé následky 

škoda v rozmezí 0,5 až 5 mil Kč,  

výpadek výroby 2 týdny až 4 měsíce 

Kritické 

Poranění jsou smrtelná, 

Značné škody přes 5 mil Kč, zničení systému, 

Výpadek výroby delší než 4 měsíce 

 

Přiřazením příslušné hodnoty ze stanovené pravděpodobnosti a následků nehody se 

určí kategorie rizika.  

 

Matice rizik[17, 2]je bodová metoda konkrétního rizika, který je výsledkem dvou 

parametrů a to pravděpodobnosti, tabulka č. 4, a následků, tabulka č. 5. Tuto metodu lze 

použít v každé fázi hodnocení. Hodnotitel provádí na základě zkušeností s pracovním 

posuzovaným systémem identifikaci možných rizik. Tato metoda umožňuje riziko do 

skupin zařadit na základě hodnot z daných parametrů.  

Metoda vyžaduje dokonalé poznání posuzovaného systému, ale nevyžaduje velké nároky 

na teoretické znalosti.  

 

Tabulka č. 4: Pravděpodobnost, matice rizika [17] 

Pravděpodobnost: P Hodnocení Popis pro událost 

Častá A Pravděpodobnost vznikne často 

Pravděpodobná B Vznikne několikrát během životnosti zřízení 

nebo během provádění činnosti 

Příležitostná C Vznikne občas po dobu životnosti zařízení nebo 

činnosti 

Zřídkavá D Vznik je málo pravděpodobný, ale nožný 

Nepravděpodobná E Vznik je téměř vyloučen 
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Tabulka č. 5: Závažnost následků, matice rizika [17] 

Závažnost následků: N Hodnocení Popis pro událost 

Katastrofický 1 Usmrcení osoby nebo ztráta systému 

Kritický 2 Těžký úraz nebo nemoc, rozsáhlé poškození 

systému, velké finanční ztráty 

Okrajový 3 Lehký úraz, začátek NzP, menší poškození 

zařízení, malé finanční ztráty 

Zanedbatelný 4 Drobné poranění bez absence, zanedbatelná 

porucha systému 

 

Pro vymezení podmínek pro akceptovatelné a neakceptovatelné riziko jsou 

stanoveny tabulky č. 6 a 7. Na základě zařazení pravděpodobnosti a závažnosti následků 

dostaneme bodovou hodnotu z tabulky č. 6 a úroveň přijatelnosti rizika získáme podle 

tabulky č. 7.  Podle dané úrovně přijatelnosti rizika a zařazení rizika do třídy podle tabulky 

č. 8 určí priorita opatření s cílem minimalizovat existující riziko a navrhnout vhodná 

bezpečnostní opatření.  

 

Tabulka č. 6: Výsledná matice rizika [17] 

Výsledná matice rizika 

Následek 

pravděpodobnosti 
1. katastrofický 2. kritický 3. okrajový 4. zanedbatelný 

A Častá 1 3 7 13 

B Pravděpodobná 2 5 9 16 

C příležitostná 4 6 11 18 

D Zřídkavá 8 10 14 19 

E Nepravděpodobná 12 15 17 20 

 

Tabulka č. 7: Úroveň přijatelnosti rizika, matice rizika [17] 

Bodová hodnota Úroveň rizika 

1-5 Nepřijatelné 

6-9 Nežádoucí 

10-17 Přijatelné s prohlídkami 

18-20 Přijatelné bez prohlídek 

 

Na závěr dané metody se provede zařazení rizika do třídy rizika podle tabulky č. 8, 

pro lepší zvýraznění třídy jsou dané třídy rozlišeny barevně.  
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Tabulka č. 8: Zařazení rizika do tříd, matice rizika [17] 

Zařazení rizika do tříd 

Následek 

pravděpodobnosti 
1. katastrofický 2. kritický 3. okrajový 4. zanedbatelný 

A Častá 
Vysoké riziko 

(V) 

Vysoké 

riziko (V) 

Vysoké 

riziko (V) 

Střední riziko 

(S) 

B Pravděpodobná 
Vysoké riziko 

(V) 

Vysoké 

riziko (V) 

Střední 

riziko (S) 

Nízké riziko 

(N) 

C příležitostná 
Vysoké riziko 

(V) 

Vysoké 

riziko (V) 

Střední 

riziko (S) 

Nízké riziko 

(N) 

D Zřídkavá 
Vysoké riziko 

(V) 

Střední riziko 

(S) 

Nízké riziko 

(N) 

Nízké riziko 

(N) 

E Nepravděpodobná 
Střední riziko 

(S) 

Střední riziko 

(S) 

Nízké riziko 

(N) 

Nízké riziko 

(N) 

 

Při vysokém riziku (to znamená úroveň rizika nepřijatelná a nežádoucí) je nezbytné 

přijmout taková bezpečnostní opatření, aby došlo ke snížení rizika. Při středním riziku (to 

znamená přijatelná s prohlídkami) je nutné přijmout bezpečnostní opatření, která zmírní 

rizika na přijatelnou mez. U nízkého rizika není třeba rizika snižovat, ale pouze 

kontrolovat, aby zůstali pod hranicí přijatelnosti, kromě hodnot v rozmezí18 – 20, kdy již 

není třeba prohlídek.[2, 3, 18] 

4.3.7. Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním 

místě 

Komplexní metoda [17] staví na poznatcích z praxe, kdy k většině PÚ dochází 

v důsledku několika příčin. Tato metoda se snaží komplexněji posoudit rizika. Podstatou 

metody je, že úroveň bezpečnosti vychází ze tří parametrů, člověk – stroj – prostředí. Tyto 

parametry se posuzují jednotlivě, pomocí vhodného přidělení hodnoty a definování rizika a 

za účelem aplikace okamžitých opatření.  

 

Postup při aplikaci komplexní metody 

V prvním kroku je třeba se zaměřit na posouzení rizik vyvolaných strojem. Metodu 

je nutné aplikovat pro prováděné pracovní činnosti. Do předem připravených dotazníků 

zaměřených na rizika vyvolané strojem se doplňují hodnoty v rozmezí, které jsou uvedeny 
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ve sloupci návrh hodnocení. Pomocí tabulky č. 9 se provede posouzení rizika vyvolaného 

strojem. 

Tabulka č. 9: Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě vyvolaného 

strojem 

Posouzení rizika vyvolaného strojem 

 1. Určení možných následků Bodové hodnocení Konečná hodnota 

Úrazy, které mají vážné následky (nárazy, 

zhmoždění, nevelké řezné rány) 

Od 1 do 10 N = Úrazy, které mají těžké následky (zlomeniny, 

hluboké řezné rány) 

Úrazy, které zanechávají trvalé následky 

 

2. Expozice ohrožením frekvence a trvání   

Dočasně mírná expozice (automatické stroje, 

které jsou bezporuchové) 

Od 1 do 2 Ex = 
Často se opakující expozice (zasahování při 

každém pracovním cyklu) 

Častá nebo nepřetržitá expozice (stroje 

s ručním vedením) 

 

3. Pravděpodobnost výskytu nehod (úrazů)   

Malá (nedostupnost bezpečných prvků, 

spolehlivé, praktické a bezpečné zařízení) 

Od 0,5do 1,5 P = 

Střední (kompletní ochranné zařízení, 

v dobrém stavu, ale nepraktické proto jsou 

mnohé pracovní pohyby realizované bez 

ochranného zařízení) 

Velká (chybějící anebo nedostatečná 

ochranná zařízení, možné nebezpečné 

zasahování do stroje během jeho provozu) 

 

4. Možnost předcházení škodě, její 

minimalizace 
  

Velká (včasným informováním osob je 

možné předcházet škodám) 
Od 0,5do 1 M = 

Malá (mechanismus působení ohrožení je 

náhlý, neočekávaný) 

 

Po ohodnocení jednotlivých faktorů z tabulky č. 9 získáme hodnoty a vynásobením 

jednotlivých hodnot získáme konečné hodnocení parametru pro stroj. 

Konečné hodnocení faktoru pro stroj získáme výpočtem ze vzorce: 

 

Vzorec č. 1:            
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V druhém kroku je třeba se zaměřit na hodnocení vlivu prostředí. Metodu je nutné 

aplikovat pro prováděné pracovní činnosti. Do předem připravených dotazníků 

zaměřených na rizika hodnocením vlivu prostředí. Postup je shodný s prvním krokem. 

Pomocí tabulky č. 10 se provede posouzení rizika vyvolaného prostředím. 

 

Tabulka č. 10: Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě vyvolaného 

prostředím 

Hodnocení vlivu prostředí 

 1. Uspořádání pracoviště a zóny pracovních 

zásahů 
Bodové hodnocení Konečná hodnota 

Na jedné úrovni 

Od 0,5 do 1 U = 

Na mnohých stabilně zřízených úrovních 

Použití příslušných pomůcek 

Přehledné a prostorné pracovní cesty, 

komunikace 

Úzké a neodpovídající pracovní cesty, 

komunikace 

 

2. Pracovní prostředí   

Nedostatečné osvětlení 

Od 0,3 do 0,6 Pp = 
Neobtěžující pracovní hluk 

Příjemné klima 

Rušivé obtěžující klima 

 

3. Zátěž jiná   

Vhodné uspořádání prvků obsluhy, nabídka 

informací, přísun materiálu 

Od 0,5do 1,5 P = Nevhodné uspořádání prvků 

Lehká tělesná zátěž 

Těžká tělesná zátěž 

 

Po ohodnocení jednotlivých faktorů z tabulky č. 10 získáme hodnoty a 

vynásobením jednotlivých hodnot získáme konečné hodnocení parametru pro prostředí. 

Konečné hodnocení faktoru pro prostředí získáme výpočtem ze vzorce: 

 

Vzorec č. 2:           
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Ve třetím kroku je třeba zhodnotit poslední parametr způsobilost zvládnout riziko. 

Do předem připravených dotazníků zaměřených na rizika způsobilosti člověka zvládnout 

riziko. Postup je shodný s prvním a druhým krokem. Pomocí tabulky č. 11 se provede 

posouzení rizika vyvolaného způsobilostí člověka zvládnout riziko. 

 

Tabulka č. 11: Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě vyvolaného 

způsobilostí člověka zvládnout riziko 

Způsobilost osoby zvládnout riziko 

 1. Kvalifikace osoby Bodové hodnocení Konečná hodnota 

Odborně kvalifikovaný, vzdělaný člověk se 

zkušenostmi 

Od 10 do 0 Q = 
Odborně kvalifikovaný, vzdělaný anebo 

zkušený člověk 

Odborně nekvalifikovaný, nevzdělaný, 

nezkušený člověk 

 

2. Fyzické a psychické faktory   

Vhodná psychická způsobilost 

Od 3 do 0 K = Nevhodná psychická způsobilost člověka na 

odpovídající práce 

 

3. Organizace práce   

Písemný pracovní příkaz, podnikový předpis, 

který bezpečně účinkuje 

Od 5do 0 Op = 
Ne vždy použitelný písemný pracovní příkaz, 

podnikový předpis, který bezpečně nefunguje 

Nepoužitelný písemný pracovní příkaz, 

podnikový předpis, který neúčinkuje 

 

Po ohodnocení jednotlivých faktorů z tabulky č. 11 získáme hodnoty a 

vynásobením jednotlivých hodnot získáme konečné hodnocení parametru pro způsobilost 

člověka zvládnout riziko. 

Konečné hodnocení faktoru pro prostředí získáme výpočtem ze vzorce: 

 

Vzorec č. 3:           

 

Na závěr se vypočítá výsledná hodnota rizika ze všech tří předchozích parametrů S, 

E a O. Výsledná hodnota se zjistí výpočtem: 
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Vzorec č. 4:          
 

  
  

Výslednou hodnotu rizika získáme dosažením příslušných vypočtených hodnot. 

Předem je třeba zvolit přijatelnost výsledné hodnoty rizika a kdy je již daná hodnota 

nepřijatelná. Zvolenou přijatelnost výsledné hodnoty zobrazuje tabulka č. 12. 

 

Tabulka č. 12: Rozdělení rizika 

Bodové hodnocení Přiřazení 

R < 10 Výsledné riziko je přijatelné 

R ≥ 10 
Výsledné riziko je nepřijatelné, je třeba přijmout vhodná 

bezpečnostní opatření 

 

4.4. Diskuze 

Seznam metod vyjmenovaných v této diplomové práci není úplný, metod pro 

analýzu a hodnocení rizik je nespočetná řada, jednotlivé metody mohou být různě 

upravovány a modifikovány. 

Jako prvotní nástroj k identifikaci rizik slouží některé metody, jsou nenáročné na 

čas a na zkušenosti uživatel, mají ne příliš vysokou vypovídající hodnotu. Jsou však 

k dispozici i metody, které jsou podrobnější a přesnější, jejichž vypovídající hodnota je 

vysoká. 

Pro výběr metody jsou však důležité zkušenosti hodnotitele s danou metodou a její 

aplikací v posuzovaném systému.  

Pro výběr vhodné metody je tedy třeba zohlednit, určitá kritéria, jedná se především 

o: 

 Rozlišovací přesnost metody – schopnost rozlišit potřebné detaily 

 Rozsah použití metody – jestli je metoda vhodná na hodnocení technologie, 

pracovní činnosti, strojů, provozů a pracovišť 

 Objektivita výsledků – nakolik je výsledek objektivní nebo subjektivní 

 Časové nároky na metodu – kolik času zabere aplikace metody  

 Kvalifikační nároky – jaká musí být odbornost hodnotitelů [17, 27] 
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Na základě všech získaných informací z teoretické části, byly pro účely této 

diplomové práce vybrány tři metody: 

1. Kontrolní seznamy 

2. Matice rizik 

3. Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě 

5. PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsou řešeny stanovené cíle diplomové práce na základě poznatků 

z teoretické části. Za pracovní systém byla vybrána část rekonstruované haly, kde byly 

přestěhovány a instalovány obráběcí stroje z jiné haly a zároveň instalovány dva nově 

zakoupené obráběcí stroje, protože firma, která nechce být jmenována, má zájem o 

modernizaci technologického zařízení. 
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5.1. Popis vybraného pracovního systému – části haly pro 

obrábění 

5.1.1. Popis haly a pracovních činností 

 

Obrázek 1: Situace posuzované části haly. 

 

Posuzovaný pracovní systém se nachází v prostřední hale z celku tří vedle sebe 

sousedících hal, které mají společné delší obvodové stěny. Celkový rozměr haly je 121m x 

20 m. Vybraná hala je rozdělena na dvě části, v první půlce rekonstruované haly je 

plánovaný prostor pro skladování výrobků a v druhé půlce haly již byly instalovány 

obráběcí stroje, z původního pracoviště, a také dva nové obráběcí stroje. 

Pro větší přehled bylo sestaveno schéma – obrázek č. 1, kde je vidět rozmístění 

jednotlivých strojních zařízení, stojanů na obrobky, regály a další.  
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Obrázek 2 – Schéma pracovního systému dané části haly 

Vysvětlivky: 

1 Univerzální hrotový soustruh SUI 63 RP 

2 Univerzální hrotový soustruh SUA 100 NUMERIC/3000 

3 Stojany na obrobky 

4 Vrtací stroj B3SN 

5 Stojany na obrobky 

6 Soustruh Masturn 70 

7 Loch – hrubovací stroj 

8 Stojany na vázací prostředky – místo k uložení vázacích prostředků 

9 Stojany na obrobky, místo na uložení beden s třískami připravené na odvoz 

MV 

10 Univerzální hrotový soustruh SU 90 

11 Stojany na měřidla 

12 Regály 

13 Místo na uložení chemických látek a směsí pro provozní potřebu 

14 Prostor pro nakládku nebo vykládku obrobků z motorového vozidla 
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V posuzovaném systému se pracuje a pohybuje několik zaměstnanců o různých 

pracovních činnostech. Popisy činností zaměstnanců, kteří se pohybují v posuzovaném 

úseku haly a jejich časový snímek, kolik času stráví v daném systému, zobrazuje tabulka č. 

13. Zaměstnanci obsluhující obráběcí stroje a provádějící manipulaci s materiálem pracují 

na 11,5 hodinové směně na ranní směně. Mistr a programátor LN 3 pracují pouze na ranní 

směně 7,5 hodiny. 

 

Tabulka č. 13: Časový snímek a počet zaměstnanců v hale. 

Funkce Počet zaměstnanců 
Doba expozice v hale / za 

směnu 

Mistr 1 2 hodiny 

Obsluha soustruhu 5 11,5 hodiny 

Obsluha obráběcích strojů 5 11,5 hodiny 

Obsluha obráběcích strojů 5 11,5 hodiny 

Manipulace s materiálem 1 11,5 hodiny 

Programátor LN 3 1 4 - 5 hodiny 

 

Mistr provádí kontrolu činností svých podřízených, provádí měření drsnosti otvorů 

drsnoměrem a provádí kontrolu vyvrtaných otvorů. V kanceláři pracuje na PC, provádí 

administrativní činnost. Činnost v kanceláři není předmětem posuzovaného systému. 

Programátor LN 3 provádí ultrazvukovou kontrolu obrobku, měření soustředěnosti 

děr a průměrů náprav, odmašťování náprav a polepení štítků, vede evidenci, provádí 

programování obráběcích strojů na ovládacím panelu. 

Manipulant s materiálem ovládá ovladač mostového jeřábu ovládaného ze země, 

daným jeřábem naváží nebo vyváží obrobky do nebo z obráběcích strojů. Vykládá nebo 

nakládá materiál na nákladní automobil.  

Obsluha samostatně seřizuje a obsluhuje NC stroje provádějící operace vrtání, 

soustružení a operace s tím související včetně měření. Provádí manipulaci a samostatně si 

uvazuje jednotlivé výrobky. Pomoci rádiově ovládaného jeřábu manipuluje s výrobky do 

strojů a ze strojů na určená místa. Obsluha provede na začátku pracovní směny kontrolu 

pracovního prostoru stroje včetně očištění upínacích čelistí a kontroly nástrojů, kontroly 

obrobkové a měřící sondy. Během směny provádí vizuální a rozměrovou kontrolu výrobků 

pomocí měřících nástrojů. Během výrobního cyklu mění řezné podmínky s cílem 

dosáhnout předepsaných hodnot dle výkresové dokumentace výrobku a maximální  

hospodárnosti nástrojů. Stará se o vývoz třísek z odpadní bedny, manipuluje s třískami. 
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Žádný zaměstnanec neprovádí údržbu a opravu používaných strojních zařízení, 

které jsou zaznamenány v tabulce č. 15. 

Udržuje v potřebném množství a kvalitě dle pokynů seřizovače a technologa řezné 

oleje a emulze. Do zařízení dolévá hydraulické oleje. V tabulce č. 18 jsou uvedeny 

používané chemické látky a směsi s jejich nebezpečnými vlastnostmi. 

Zaměstnanci musí být podle zákoníku práce vybavení OOPP a mycími, čistícími a 

dezinfekčními prostředky dle povahy práce, kterou vykonávají. [19, 26] 

Podle katalogu OOPP dané firmy mají zaměstnanci k dispozici [33]: 

 Ochranný pracovní oděv 

 Ochrannou pracovní obuv 

 Ochranné rukavice proti pořezu 

 Ochranné kožené prstové rukavice 

 Ochranou přilbu 

 Ochranné brýle čiré 

 Chrániče sluchu 

 Koupelnovou obuv 

 Ochranné gumové rukavice 

 Prošívaný kabát 

 Mycí a čisticí prostředky pro silné znečištění 

V původní hale byla pracovní místa zpracována kategorizace rizik a odeslána na 

KHS v Karviné. [33] Zařazení do kategorie rizika je zobrazeno v tabulce č. 14. 

 

Tabulka č. 14: Původní zařazení pracovních míst do kategorie rizik 

Funkce Kategorie rizika 

Mistr Riziko hluku kategorie 3 

Seřizovač operátor SU 90 Riziko hluku kategorie 3 

Seřizovač operátor B3SB Riziko hluku kategorie 3 

Seřizovač operátor SUA 100  Riziko hluku kategorie 3 

Manipulace s materiálem Riziko hluku kategorie 3 

Programátor LN 3 Riziko hluku kategorie 2R 
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5.1.2. Technologická zařízení 

V posuzované části haly se nachází několik strojních zařízení, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 15, jedná se o: 

 

Tabulka č. 15: Seznam strojních zařízení 

Název zařízení 
Počet 

zařízení 

Loch – hrubovací stroj 1 

Univerzální hrotový soustruh SUA 100 

NUMERIC/3000 

1 

Univerzální hrotový soustruh SUI 63 RP 1 

Univerzální hrotový soustruh SU 90 1 

Vrtací stroj B3SN 1 

Soustruh Masturn 70 1 

Mostový jeřáb ovládaný ze země  1 

Paletový vozík 1 

 

 

Loch – hrubovací stroj 

Výrobcem je LOCH PRÄZISIONS BOHRTECANIK GmbH, AmIndustriegleisit, 

Germany. Strojní zařízení je určeno na jedno řetězové hluboké vrtání metodou BTA 

s vnějším přívodem chladiva s max. hloubkou 300 mm. Chladící medium se přivádí 

z vnějšku pod tlakem do mezidruhového prostoru mezi stěnou vývrtu a vrtací trubkou. 

Třísky se poté odvádí otvorem v nástroji a vnitřkem vrtací trubky přes dopravník do bedny 

na třísky.  

Výrobní číslo:    2802 

rok výroby:     2013 

typ:      TB 4-51-3000 

pohon:     elektrický 

příkon stroje:     140 kW 

výkon hlavního pohonu:  51 kW 

maximální pracovní hloubka:  2800 mm 

 pracovní průměr:   20 až 110 mm  

rychlost posuvu:    0 až 200 mm/min pro hluboké vrtání 

     0 až 2500 mm mm/min pro vystružování 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%84
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Průvodní technická dokumentace: 

 ES prohlášení o shodě vydané 29.7. 2013 

 Návod k obsluze LOCH – hloubkovrtací stroj TB 4-51-3000, ver. 1.0 ze dne 

24.6.2013 

Původní technická dokumentace vyhovuje specifickým požadavků. Prohlášení o 

shodě bylo vydáno dle požadavků NV č. 176/2008 Sb. A jeho obsah odpovídá příloze č. 2 

NV. Výsledek funkční zkoušky je vyhovující. 

V návodu na obsluhu [6] jsou tato zbytková rizika: 

 

 

Univerzální hrotový soustruh SUA 100 NUMERIC/3000,  

Hrotový soustruh s CNC řízením je určen převážně k obrábění vnějších rotačních 

ploch, lze na něm obrábět i vnitřní rotační plochy a rovinné plochy. Stroj je vybaven 

řídicím systémem SINUMERIK 840D. 

Výrobní číslo:  72555 

rok výroby:   2007 

typ:    SUA 100 NUMERIC / 3000 

pohon:   elektrický 

výkon stroje:   67 kVA 
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Obrázek 3 - universální hrotový soustruh 

SUA 100 NUMERIC/3000 

 
Obrázek 4 - detail soustruhu při 

soustružení

 

 

Univerzální hrotový soustruh SUI 63 RP,  

Výrobcem hrotového soustruhu je TOS Trenčín, je určen pro hrubé i přesné 

soustružnické práce. V dané aplikaci je určen pro obrábění železničních náprav. 

Výrobní číslo:  563300890804 

rok výroby:   neuveden 

typ:    SUI 63 

pohon:   elektrický 

výkon stroje:   65 kVA 
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Obrázek 5 - universální hrotový soustruh SUI 63 

 

Univerzální hrotový soustruh SU 90 

Výrobcem hrotového soustruhu je TOS Trenčín, je určen pro hrubé i přesné 

soustružnické práce. V dané aplikaci je určen pro obrábění železničních náprav. 

Výrobní číslo: 0419171 

rok výroby:   1993 provedena generální oprava 

typ:    SU 90 

pohon:   elektrický 

výkon stroje:   20kVA 
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Obrázek 6 - universální hrotový soustruh SU 90 

 

Vyvrtávací stroj B3SN 

Výrobcem vyvrtávacího stroje je TIBO Maschinenhandels GmbH, je určen k 

hloubkovému vrtání otvorů. 

Výrobní číslo:   80-1730-

0048-358   

rok výroby:    1965, 

generální oprava 2004 

typ:     B3SN 

pohon:    elektrický 

výkon stroje:   106 kVA 

 

 

Obrázek 7 - vyvrtávací stroj BS3SN 
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Soustruh Masturn 70 

Daný soustruh se sice nachází v posuzovaném pracovním systému, ale protože se 

ještě nevyužívá a nebyl zahájen zkušební provoz, nebude toto strojní zařízení dále 

posuzováno v této diplomové práci. 

 
Obrázek 8 – soustruh Masturn 70 

 

Nízkozvdižný vidlicový vozík BELET ručně vedený 

Technický popis: 

Výrobce:    BELET a.s. Vejprty 

Typ:      NF 20NL/800 

Provedení kol:    kola 200x50 FEPU, 82x80 FEPU 

Nosnost:    2000 kg 

Hmotnost:    76 kg 

Vzdálenost těžiště břemene:  400 mm 

Pohon – zdroj energie:  ruční 

Zdvih:     190 mm 

Nabírací délka zdvižné vidlice:  800 mm 

Šířka zdvižné vidlice:   160 mm 

Výška ramene zdvižné vidlice: 55 mm 
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Nabírací výška:   75 mm 

Délka vozíku:     1180 mm 

Šířka vozíku:    550 mm 

Poloměr otáčení:   925 mm 

  

Nízkovidlicový vozík je určen pro přepravu zboží na EURO paletách popř. na 

paletách a plošinách obdobných rozměrů přizpůsobených k nabírání na zdvižnou vidlici. 

 

Tabulka č. 16: Zbytkové riziko paletového vozíku podle návodu na obsluhu[32]: 

Nebezpečí Riziko Místo rizika Charakteristika 

rizika 

Mechanika Najetí vozíkem, 

přiskřípnutí rukou, 

nohou, těla 

Tažení vozíku 

pomocí sklopné oje - 

jízda 

Nepozornost obsluhy 

při manipulaci 

 Poranění obsluhy a 

osob pádem 

břemene 

Nesprávné uložení 

břemene na zdviž. 

vidlici 

Pád břemene na 

obsluhu 

 Poranění obsluhy a 

osob pádem břemen 

Přetížení max. 

hmotnosti nákladu 

na vidlici 

Deformace rámu a 

nosných částí 

 Přiskřípnutí rukou Sklopná oj s vrtanou 

pružinou 

Prudké uvolnění oje 

Pojezdové ústrojí 

(kola, táhla, oje) 

Rozdrcení dolních 

končetin 

Opěrná a pojezdová 

kola 

Najetí na dolní 

končetiny obsluhy 

 Poranění pádem 

břemen 

Špatná údržba 

pojezdových kol 

Uvolnění a 

deformace kola 

 Pád břemene na 

obsluhu 

Pojezdová část 

zdvižné vidlice  

Prasknutí 

pojezdových kladek 

 

5.1.3. Současný přístup firmy k řešení problematiky BOZP 

Systém managementu BOZP 

Jedním ze základních dokumentů pro řízení vybrané firmy je Příručka ISŘ, jejíž 

součástí je i management řízení BOZP. 

Integrovaný systém řízení je vybudován a popsán tak, aby odpovídal ustanovením 

norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a dalším souvisejícím dokumentům. 

V jednotlivých kapitolách Příručky ISŘ [35] jsou stanoveny závazné postupy a rozdělení 

odpovědností v BOZP a tou vedením postupů a odpovědností přímo v textu Příručky ISŘ a 
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uvedením odkazů na OŘA a ostatní předpisy související nebo závazná ustanovení 

jednotlivých kapitol Příručky ISŘ. 

Záznamy ISŘ jsou dodržovány s cílem prokázat dosažení požadované jakosti, 

požadovaných parametrů životního prostředí, dodržování BOZP a efektivní činnost ISŘ. 

Záznamy ISŘ slouží pro důkaz shody s platnou legislativou, s Politikou, Cíly a Programy 

ISŘ. 

Účelem realizovaného ISŘ je prokazatelně zabezpečit, že požadavky na jakost, 

životní prostředí, BOZP jsou dodržovány ve všech fázích. Hlavními požadavky jsou: 

 co nejdříve zjistit neshody, odstranit je a stanovit opatření proti jejich opakování 

 trvale prověřovat efektivnost systému integrovaného řízení 

 poskytovat zákazníkovi informace, v rámci možností, o jakosti, ŽP a BOZP ve 

firmě 

 definovat a dokumentovat, jak jsou požadavky na jakost, ochranu ŽP a BOZP 

plněny 

 identifikovat veškeré environmentální aspekty činností, produktů a služeb a řídit 

jejich environmentální dopady 

 neustálé zlepšování parametrů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; neustálé 

zlepšování systému řízení BOZP prostřednictvím naplňování Strategie BOZP, 

Politiky ISŘ a plněním Cílů ISŘ-BOZP 

 identifikovat nebezpečí, hodnotit a řídit rizika spojená s činnostmi, výrobky a 

službami, které firma řídí nebo ovlivňuje, včetně činností, výrobků a služeb 

dodavatelů a ostatních osob, majících přístup na pracoviště. 

Dalším důležitým dokumentem, který je součásti Příručky ISŘ je Politika ISŘ, 

která je uvedena jako příloha č. 9. 

Na vedoucí zaměstnance i ostatní zaměstnance jsou kladeny určité požadavky nejen 

z Politiky ISŘ, ale i z OŘA, kde jsou zaznamenány jednotlivé povinnosti pro danou 

problematiku, kterou se řeší v organizační normě nebo jiném firemním předpise. V OŘA je 

stanoveno např. provádění školení BOZP, zásady poskytování OPP ve firmě, metodika a 

postupy k identifikaci nebezpečí a hodnocení rizika systém řízení prevence rizik. Seznam 

vybraných požadavků, úkolů a zásad je uveden v přílohách [33]: 

 

Příloha č. 3 – Zásady školení BOZP ve firmě 
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Příloha č. 4 – Zásady pro poskytování OOPP 

 

Příloha č. 5 – Vybrané povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP 

 

Příloha č. 6 – Vybrané povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP 

Metodika a postupy k identifikaci nebezpečí a hodnocení rizika v nejmenované 

firmě, jsem popsala v přílohách č. 7 a č. 8. Daná metodika se velmi podobá metodě matice 

rizik. 

5.2. Analýza a hodnocení rizik v hale 

Pro analýzu a hodnocení rizik jsem vybrala tři metody, kontrolní seznamy, matice 

rizik a komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě, a v teoretické části byly 

podrobně popsány vybrané metody. V kapitole 4.1 jsem detailně popsala vybraný pracovní 

systém, konkrétně halu s obráběcími stroji a činnosti obsluhy obráběcích strojů a dalších 

zaměstnanců, kteří se pravidelně pohybují v posuzované hale.  

5.2.1. Kontrolní seznamy, checklisty 

Jako první metodu analýzy rizik jsem použila metodu kontrolních seznamů, tzv. 

checklistů. Zvolila jsem ji pro snadnou aplikaci a její přehlednost. Otázky v checklistech 

jsem zaměřila na jednotlivé strojní zařízení, na jednotlivé pracovní činnosti a na vhodnost 

pracovního prostředí, ve kterém se zaměstnanci pohybují. Aby bylo použití této metody 

účelné, provedla jsem modifikaci checklistů vytvořením souboru vhodných otázek. Otázky 

jsem tvořila na základě požadavků v návodech na obsluhu jednotlivých strojních zařízení. 

Dále na základě požadavků Nařízení vlády 378/2001 Sb. [24] co vše musí strojní zařízení 

splňovat. 

Checklisty je možné použít jako první krok k odhalení kritických parametrů nebo-li 

k identifikaci nebezpečí v dané hale, ale zároveň lze je použít ke kontrole všech 

požadavků, které požaduje legislativa. Na základě výsledků z těchto checklistů jsem 

vybrala ty parametry, které nesplňují požadavky a představují možné riziko. Pro lepší 

přehled a orientaci jsou odchylky od normativních požadavků vyznačeny červeně. Zeleně 

jsem označila parametry, které splňují normativní požadavky, a dále jsem se těmito 

parametry nezabývala. 
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V každém checklistu jsem uvedla druh pracovní činnosti, otázky a odpovědi na ně 

„ano, ne nebo není relevantní“. Použila jsem dvojí formulaci otázek, buď že je něco špatně 

nebo že je něco správně. V prvním případě je vyhovující odpověď „ne“ a v druhém případě 

je vyhovující odpověď „ano“. Pro správné vyplnění zpracovaných otázek jsem využila 

informace získané na základě pohovorů se zaměstnanci a informace z pozorování provozu. 

Dále jsem použila dokumentaci a návody k obráběcím strojům, ručním nářadím a dalších 

strojních zařízení. Provedla jsem posouzení prostorového uspořádání pracoviště. 

Hrubovací stroj LOCH byl nově zakoupen, proto jsem provedla posouzení strojního 

zařízení vytvořením checklistů podle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.[28] 

Pro ukázku jsem v tabulce č. 17 uvedla kontrolní otázky pro používání chemických 

látek v posuzovaném systému a v tabulce č. 18 jsem uvedla přehledný seznam 

používaných chemických látek a stanovila jsem jako bezpečnostní opatření při manipulaci 

s chemickými látkami a směsmi  - OOPP, přesněji ochranné gumové rukavice a při 

rozstřiku kapaliny ochranné brýle. 

 

Tabulka č. 17: Checklist pro chemické látky 

Kontrolní otázky pro práci s ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Neexistují na pracovišti bezpečnostní listy?  Ne 

Nejsou dodržovány pokyny dle bezpečnostních listů?  Ne 

Nejsou zaměstnanci proškolení, seznámeni s nebezpečnými 

vlastnostmi používaných a skladovaných chemických látek? 

 Ne 

Nejsou zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci?  Ne 

Nejsou vhodně skladovány a uchovávány chemické látky?  Ne 

Nakládají s toxickými látkami?  Ne 

Nakládají s žíravinami?  Ne 

Nakládají s mutagenními, karcinogenními látkami a látkami 

toxickými pro reprodukci? 

 Ne 

Nakládají s hořlavinami?  Ne 

Nakládají s chemickými látkami s jinými nebezpečnými 

vlastnostmi? 

Ano  

Dochází k znečištění životního prostředí nevhodným skladováním?  Ne 

 



40 

 

 

 

 

Tabulka č. 18: Seznam používaných chemických látek a směsí [10, 11, 12, 13, 14] 

Název 

produktu 
Použití Nebezpečné vlastnosti 

Stanovené 

bezpečnostní opatření 

HOCUT 

3280 
Řezná emulze 

R 36/38 – dráždí kůži, oči 

R 20/22 – škodlivé při vdechnutí 

a polknutí 

R 51/ 53 – škodlivé účinky ve 

vodním prostředí 

R 41 – vážně poškozuje oči 

R 50 – velmi škodlivé pro vodní 

organismy 

R 34 – hořlavina 

Ochranné gumové 

rukavice,  

při rozstřiku kapaliny 

ochranné brýle 

HOCUT 

3380 
Řezná emulze 

R 36/38 – dráždí kůži, oči 

R 41 – vážně poškozuje oči 

R 20 - škodlivé při vdechnutí 

Gumové rukavice, při 

rozstřiku kapaliny 

ochranné brýle 

Shell Tellus 

S 2 M 46 

Hydraulický 

olej 

Očekává se při delším kontaktu, 

že bude slabě dráždivý pro oči a 

kůži 

Gumové rukavice 

ENSIS DW 

1262 

Konzervační 

prostředek 

R 65 – Zdraví škodlivý: při požití 

může vyvolat poškození plic 

R 60 - Může poškodit 

reprodukční schopnost 

 

SHELL 

OMALA S2 

G68 

Převodové 

mazivo 

Není klasifikován jako 

nebezpečný 

 

 

Dále pro ukázku jsem uvedla část checklistů viz tabulka č. 19, checklist jsem vytvořila 

podle přílohy č. 1, článek 1.7.4 NV č. 176/2008 Sb., a tabulka č. 20, daný checklist jsem 

vytvořila z kontrolních otázek pro splnění základních požadavků NV č. 176/2008 Sb., celé 

checklisty jsem uvedla v Příloze č. 1 - Identifikace rizik podle metody checklistů. 
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Tabulka č. 19: Checklist, Posouzení průvodní technické dokumentace dle přílohy č. 1, 

článek 1.7.4 NV č. 176/2008 Sb. 

Číslo požadavek 
splněno 

Ano Ne NR 

1 
Je návod k používání v jazyce členského státu, ve kterém 

je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu? 
Ano   

2 
Jsou dodrženy obecné zásady pro vypracování návodu 

k používání? 
Ano   

3 
Obsahuje návod k používání obchodní firmu a úplnou 

adresu výrobce a jeho zplnomocněného zástupce? 
Ano   

4 Obsahuje návod k používání označení strojního zařízení? Ano   

5 

Obsahuje návod k používání ES prohlášení o shodě nebo 

doklad obsahující stejné údaje, které nemusí obsahovat 

výrobní číslo a podpis? 

Ano   

6 
Obsahuje návod k používání obecný popis strojního 

zařízení? 
Ano   

7 

Obsahuje návod k používání nákresy, schémata, popisy a 

vysvětlivky nezbytné pro používání a pro kontrolu jeho 

správného fungování? 

Ano   

8 Obsahuje návod k používání popis stanovišť obsluhy? Ano   

 

Tabulka č. 20: Splnění základních požadavků NV č. 176/2008 Sb. 

Článek 

Splněno 

přílohy 

č. 1 

Ověření základního požadavku 

Splněno 

Technický předpis / 

poznámka Ano Ne NR 

1.1.2 

Jsou při konstrukci strojního 

zařízení dodrženy zásady 

zajišťování bezpečnosti? 

Ano    

1.1.3 

Jsou použity materiály a výrobky, 

které neohrožují zdraví nebo 

bezpečnost osob? 

 Ne  

Strojní zařízení 

není vybaveno 

prostředky na 

odčerpání uniklého 

oleje ze záchytné 

vany. 

1.1.4 
Je strojní zařízení dostatečně 

osvětleno? 
Ano    

1.1.5 
Je konstrukcí strojního zařízení 

umožněna bezpečná manipulace? 
Ano    

1.5.6 

Je strojní zařízení navrženo a 

konstruováno tak, aby bylo 

zabráněno nebezpečí vzniku 

požáru? 

Ano    

 

Ostatní strojní zařízení byly pořízeny dříve, jen byly přemístěny do nové 

rekonstruované haly. Pro ukázku jsem uvedla jen část checklistu viz tabulka č. 21, 
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checklist jsem vytvořila ze základních požadavků podle NV č. 378/2001 Sb. A ČSN 

12100-1, celý checklist a ostatní checklisty jsem uvedla v Příloze č. 1 - Identifikace rizik 

podle metody checklistů. 

 

Tabulka č. 21: Splnění základních požadavků NV č. 378/2001 Sb., pro strojní zařízení 

universální hrotový soustruh SUA 100 Numeric – část checklistu. 

Poř. 

číslo 

Minimální požadavky 

dle NV č. 378/2001 Sb. 
Vyjádření 

Hodnocení 

Ano/Ne/NR 

1 § 3 odst. 1 písm. A)Používání 

zařízení k účelům a za 

podmínek, pro které je určeno, 

v souladu s provozní 

dokumentací. 

TECHNICKÁ 

DOKUMENTACE – ZPŮSOB 

POUŽÍVÁNÍ 

- Univerzální hrotový soustruh 

SUA 100Numeric – návod 

k obsluze (11/2007). 

Ano 

2 § 3 odst. 1 písm. 

B)Zaměstnavatelem stanovený 

bezpečný přístup obsluhy 

k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem 

na technologický proces a 

organizaci práce, umožňující 

bezpečné používání 

zařízení.BEZPEČNÝ PŘÍSTUP 

- Není udržován dostatečný 

volný prostor pro přístup 

k rozvaděči stroje. 

Ne 

3 § 3 odst. 1 písm. C)Přivádění 

nebo odvádění všech forem 

energií a látek, užívaných nebo 

vyráběných, bezpečným 

způsobem. 

PŘIVÁDĚNÍ NEBO 

ODVÁDĚNÍ VŠECH FOREM 

ENERGIÍ 

A LÁTEK 

 Ano 

4 § 3 odst. 1 písm. D) Vybavení 

zařízení zábranou nebo 

ochranným zařízením nebo 

přijetí opatření tam, kde existuje 

riziko kontaktu nebo zachycení 

zaměstnance pohybujícími se 

částmi pracovního zařízení nebo 

pádu břemene. 

ZÁBRANA NEBO OCHRANNÉ 

ZAŘÍZENÍ PŘED 

ZACHYCENÍM 

 Ano 
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Při tvorbě checklistů jsem použila informace získané z Příručky hodnocení rizik 

v malých a středních podnicích nebo z publikace Prevence pracovních rizik, z návodů na 

obsluhu jednotlivých strojních zařízení, z bezpečnostních listů k jednotlivým chemickým 

látkám a směsím, z technických zpráv pro vybranou halu. Dále jsem vycházel 

z požadavků, které ukládá legislativa a ty byly zařazeny jako kontrolní otázky 

v jednotlivých checklistech. [4, 6 – 16, 22, 24, 28, 34]. 

 

Vyhodnocení výsledků získaných z checklistů 

Na základě výsledků ze sestavených kontrolních seznamů jsem provedla základní 

vyhodnocení rizik vztahujících se k určitým pracovním činnostem prováděných v 

posuzovaném systému obráběcí haly. Touto metodou jsem identifikovala hodně možných 

rizik, bohužel již mi není známo, jakou mají vypovídající hodnotu. Tento negativní jev této 

metody jsem eliminovala doplňujícím checklistem k danému riziku, kde jsem formulovala 

další vhodné otázky, které více identifikovali daný rizikový faktor. 

Z jednotlivých kontrolních listů jsem vybrala rizika a navrhla bezpečnostní 

opatření. Ty jsem pro jednotlivá strojní zařízení nebo činnosti pro lepší přehled uvedla 

v tabulkách, které jsou konkrétně jmenovány dále v diplomové práci. Navrhovaná nápravní 

bezpečnostní opatření jsem pro větší přehlednost v tabulkách zvýraznila. 

Níže, v tabulce č. 22, jsem uvedla zjištěné neshody z kontrolních listů pro 

nízkozvdižného vidlicového vozíku BELET ručně vedeného a navrhovaná nápravní 

bezpečnostní opatření. 
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Tabulka č. 22: Stanovená nápravná bezpečnostní opatření k neshodám z Checklistů od 

nízkozvdižného vidlicového vozíku BELET: 

Zjištěné nebezpečí Stanovené bezpečnostní opatření 

Nejsou prováděny kontroly a prohlídky 

stavu oleje. 

 

Zpracovat MBPB pro manipulaci 

s paletovým vozíkem, v něm určit 

zodpovědnou osobu, která bude 

zodpovídat za stav a kontrolu oleje 

v hydraulice. 

Zápis zapsat do provozního deníku. 

Nejsou prováděny kontroly a prohlídky 

stavu spojovacích součástí a svarových 

spojů nejméně 1 x za čtvrt roku. 

Zpracovat MBPB pro manipulaci 

s paletovým vozíkem, v něm určit 

zodpovědnou osobu, která bude 

zodpovídat za kontrolu a prohlídku stavu 

spojovacích součástí a svarových spojů 

nejméně 1 x za čtvrt roku. 

Případné závady zapsat do provozního 

deníku. 

Nejsou prováděny dotažení všech spojů 

nejméně 1 x za čtvrt roku. 
Zpracovat MBPB pro manipulaci 

s paletovým vozíkem, v něm určit 

zodpovědnou osobu, která bude 

zodpovídat za dotažení všech spojů 1 x za 

čtvrt roku. 

Zápis zapsat do provozního deníku. 

Není prováděno mazání mazacím tukem 1 x 

měsíčně. 
Zpracovat MBPB pro manipulaci 

s paletovým vozíkem, v něm určit 

zodpovědnou osobu, která bude 

zodpovídat za mazání. 

Mazání zapsat do Knihy BOZP. 

Nejsou prováděny denní kontroly ověření 

těsnosti a funkce hydrauliky před uvedením 

vozíku do provozu. 

Zpracovat MBPB pro manipulaci 

s paletovým vozíkem pro obsluhu. 

Zřídit provozní deník pro paletový vozík, 

kde se bude zapisovat denní kontroly 

ověření těsnosti a funkce hydrauliky před 

uvedením vozíku do provozu. 

Po vyhodnocení rizik pro nízkozdvižný vidlicový vozík BELET jsem upozornila 

vedoucího pracoviště na zjištěná rizika a na mnou stanovená bezpečnostní opatření, která 

je nutné ihned realizovat. Byl vypracován MPBP, ve kterých jsou realizována všechna 

mnou stanovená bezpečnostní opatření. Byl zřízen provozní deník, do kterého jsou 

zapisovány denní kontroly ověření těsnosti a funkce hydrauliky před použitím, mazání, 

dotažení všech spojů, kontroly a prohlídky stavu spojovacích součástí a svarových spojů a 

stavu oleje. 

Po zavedení nápravních bezpečnostních opatření jsem provedla nové hodnocení 

nebezpeční podle již sestaveného kontrolního listu, viz tabulka č. 23, a konstatovala jsem, 

že zbyla jen zbytková rizika, která jsou jmenována v návodu k použití nízkozvdižného 
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vidlicového vozíku BELET. Takže z nového hodnocení z kontrolního seznamu vyplývá, že 

dané strojní zařízení je bezpečné. 

 

Tabulka č. 23: Checklist pro nízkozvdižného vidlicového vozíku BELET ručně vedeného 

Kontrolní otázky pro práci s ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Je přetěžován nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Neodpovídají rozměry vidlí rozměrům břemene?  Ne 

Nelze vidlemi se dostat do otvorů pro vidle na břemeni?  Ne 

Neodpovídají manipulační plochy pro vozík požadovaným 

rozměrům (např. poloměr otáčení, pro šířku a délku pro manipulaci 

vozíku? 

 Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty?  Ne 

Nejsou pevní a rovné podlahy bez výtluků a překážek?  Ne 

Nejsou prováděny kontroly a prohlídky stavu oleje?  Ne 

Dochází k úniku oleje z hydraulického agregátu?  Ne 

Nejsou prováděny kontroly a prohlídky stavu spojovacích součástí a 

svarových spojů nejméně 1 x za čtvrt roku? 

 Ne 

Nejsou prováděny dotažení všech spojů nejméně 1 x za čtvrt roku?  Ne 

Není prováděno mazání mazacím tukem 1 x měsíčně?  Ne 

Nejsou smazána označená mazací místa na dílech vozíku?  Ne 

Nejsou prováděny denní kontroly ověření těsnosti a funkce 

hydrauliky před uvedením vozíku do provozu? 

 Ne 

Provádí opravu a výměnu náhradních dílů obsluha?  Ne 

Nejsou ukládány břemena na vidlici rovnoměrně?  Ne 

Není obsluha proškolena?  Ne 

Přepravují se na vozíku osoby?  Ne 

Zvedají se břemena na jedné vidlici?  Ne 

Nejsou skladovací prostory pro vozíky suché a čisté?  Ne 

Je dlouhodobě odstavený daný vozík?  Ne 

Je vozík vystavován trvale teplotám vyšším jak 45°C?  Ne 

 

V tabulce č. 24, jsem uvedla zjištěné neshody z kontrolních listů pro hrubovací stroj 

LOCH a zároveň jsem stanovila bezpečnostní opatření pro snížení rizika. 
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Tabulka č. 24: Stanovená nápravná bezpečnostní opatření k neshodám z Checklistů od 

hrubovacího stroje LOCH 

Zjištěné nebezpečí Stanovené bezpečnostní opatření 

Strojní zařízení není vybaveno prostředky 

na odčerpání uniklého oleje ze záchytné 

vany. 

Vybavit stojní zařízení čerpadlem. 

Blokování dveří ochranného krytu pod 

odstředivkou třísek je vyřazeno. 
Opravit blokování dveří ochranného 

krytu pod odstředivkou třísek 

Hlavní vypínač strojního zařízení není 

zřetelně označen. 
Označit hlavní vypínač strojního zařízení 

Některá místa pro připojení ochranného 

vodiče nejsou označena. Přívodní 

svorkovnice není označena výstražnou 

značkou „Pozor pod napětím i při vypnutém 

hlavním vypínači“. 

Označit místa pro připojení ochranného 

vodiče. 

Označit přívodní svorkovnice výstražnou 

značkou. 

Blokované servisní dveře nejsou označeny 

výstražnou značkou „Neotvírej za chodu“. 
Označit blokované servisní dveře 

výstražnou značkou. 

 

Po upozornění vedoucího pracoviště na zjištěné neshody z tabulky č. 24 vedoucí 

pracoviště realizoval mnou navržená bezpečnostní opatření, bylo zakoupeno čerpadlo pro 

čerpání záchytných van, bylo opraveno blokování dveří, všechna místa byla označena 

příslušnými značkami Po zavedení nápravních bezpečnostních opatření, jsem opět 

provedla nové hodnocení a na základě hodnocení zbyla jen zbytková rizika, která jsou 

jmenována v návodu k použití. Takže z kontrolního seznamu vyplývá, že dané strojní 

zařízení je bezpečné. 

 

V tabulce č. 25, jsem uvedla zjištěné neshody z kontrolních listů pro strojní zařízení 

universální hrotový soustruh SUA 100 Numeric a stanovila bezpečnostní opatření. 
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Tabulka č. 25: Stanovená nápravná bezpečnostní opatření k neshodám z Checklistů od 

strojního zařízení universální hrotový soustruh SVA 100 Numeric 

Zjištěné nebezpečí Stanovené bezpečnostní opatření 

Není udržován dostatečný volný prostor pro 

přístup k rozvaděči stroje. 
Uvolnit prostor pro přístup k rozvaděči. 

Nevhodně vedený, neupevněný kabel v 

zadní části stroje, má poškozenou 

chráničku. 

Opravit poškozeno chráničku a upevnit 

kabel v zadní části stroje. 

Neupevněný konektor XC3B na rozvaděči 

stroje. 
Upevnit konektor. 

Málo výrazné žluté pozadí u jednoho z 

tlačítek nouzového zastavení. 
Opravit pozadí u tlačítka nouzového 

zastavení. 

Odlétávající třísky z horní části stroje 

ohrožují pracovníka na vedlejším pracovišti 

(SUI 63). 

Instalovat mezi soustruhy zástěnu. 

Horkými třískami poškozený plášť vodiče 

ke koncovému spínači posuvného krytu. 
Opravit poškozený vodič a vodič opatřit 

krytem proti poškození. 

 

Po upozornění vedoucího pracoviště na zjištěné neshody z tabulky č. 25 vedoucí 

pracoviště realizoval mnou navržená bezpečnostní opatření, byl uvolněn přístup 

k rozvaděči, na zadní části stroje byla opravena chránička a upevněny kabely, byl upevněn 

konektor, žlutě natřeno pozadí u tlačítka nouzového zastavení, opraven vodič a instalován 

ochranný kryt. Po zavedení nápravních bezpečnostních opatření jsem provedla nové 

hodnocení rizik a konstatovala jsem, že zbyla jen zbytková rizika, která jsou jmenována 

v návodu k použití. Takže z kontrolního seznamu vyplývá, že dané strojní zařízení je 

bezpečné. 

 

V tabulce č. 26, jsem uvedla zjištěné neshody z kontrolních listů pro strojní zařízení 

hrotový soustruh SUI 63 RP a stanovila bezpečnostní opatření. 
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Tabulka č. 26: Stanovená nápravná bezpečnostní opatření k neshodám z Checklistů od 

strojního zařízení hrotový soustruh SUI63 RP. 

Zjištěné nebezpečí Stanovené bezpečnostní opatření 

Nebyla předložena průvodní technická 

dokumentace stroje 
Zpracovat MPBP pro soustruh SUI 63  

Uvolněná (nepřišroubovaná) část plechové 

záchytné vany. 
Přišroubovat záchytnou vanu. 

Částečně poškozená izolace propojovacích 

vodičů v rozvaděči stroje. 
Opravit vodiče. 

Občas dochází k výpadkům jističe FQ 5. Zjistit příčiny výpadků a provést opravu. 

Poškozené zaústění kabelu do vývodky. Opravit poškození zaústění kabelu do 

vývodky. 

V rámci provádění údržby je potřeba 

vyčistit rozvaděč el. zařízení stroje. 
Provést vyčištění rozvaděče. 

Málo výrazné žluté pozadí u jednoho z 

tlačítek nouzového zastavení. 
Opravit pozadí u tlačítka nouzového 

zastavení. 

Stroj není opatřen nastavitelným krytem 

proti odlétávajícím třískám.  
Nelze okamžitě odstranit. 

Stroj není opatřen zástěnou bránící 

odlétávání třísek otvorem ve zdi do vedlejší 

haly. 

Nechat vyrobit a instalovat zástěnu za 

soustruh. 

Kryt, za kterým je umístěn převod 

klínovými řemeny, není označen výstražnou 

značkou upozorňující na nebezpečí vtažení. 

Kryt označit výstražnou značkou 

upozorňující na nebezpečí vtažení. 

Stroj nemá namontovaný kryt sklíčidla. Nelze okamžitě odstranit. 

Schéma elektrického zařízení stroje není k 

dispozici. 
Nechat zkreslit schéma elektrického 

zařízení stroje. 

Uvolněné pevné kryty (chybí šrouby). Doplnit chybějící šrouby. 

Po upozornění vedoucího pracoviště na zjištěné neshody z tabulky č. 26 vedoucí 

pracoviště realizoval mnou navržená bezpečnostní opatření, byl zpracován MPBP , 

záchytná vana byla přišroubována, vodič a poškozené zaústění kabelu do vývodky byly 

okamžitě údržbou opraveny, údržba provedla svou analýzu pro zjištění výpadků jističe a 

provedla opravu, údržba provedla vyčištění rozvaděče, bylo žlutou barvou natřeno pozadí 

u tlačítka nouzového zastavení. Byla vyrobena zástěna za soustruh, údržba provedla 

zakreslení schéma elektrického zařízení stroje a doplnila chybějící šrouby na pevné kryty 

stroje, byla doplněna výstražná značka na kryt, pod kterým je umístěn převod klínového 

řemene. 

Po zavedení všech již zmíněných nápravních bezpečnostních opatření jsem 

provedla nové hodnocení rizik a konstatovala jsem, že zbyla 2 rizika - odlétající třísky a 

pohyblivé sklíčidlo, která nešlo okamžitě napravit. Přesto se bude nejmenovaná firma 
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těmito riziky zabývat a chce po dohodě s výrobcem provést instalaci ochranného krytu, což 

ale bude trvat delší dobu.  

Z dalšího kontrolního seznamu vyplývají další rizika: 

 Hluk 

 Nebezpečné vlastnosti chemické látky nebo směsi 

 Úraz elektrickým proudem 

 Kontakt s rotujícími nebo pohyblivými částmi stroje 

 Popálení 

 Kontakt s třískami 

 Úraz při seřizování a výměně nástrojů 

Takže z výsledků z obou kontrolních seznamů vyplývá, že dané strojní zařízení je 

rizikové. 

 

V tabulce č. 27, jsem uvedla zjištěné neshody z kontrolních listů pro strojní zařízení 

hrotový soustruh SU 90 a stanovila nápravná bezpečnostní opatření. 

 

Tabulka č. 27: Stanovená nápravná bezpečnostní opatření k neshodám z Checklistů od 

strojního zařízení hrotový soustruh SU 90. 

Zjištěné nebezpečí Stanovené bezpečnostní opatření 

Kabelové koryto mezi rozvaděčem a 

strojem představuje překážku s rizikem 

zakopnutí a není odolné proti poškození při 

nášlapu 

Koryto překrýt šikmým nášlapným 

můstkem z kapkového plechu a 

s bezpečnostním značením kombinací 

barev žlutá/černá 

Přívodní svorkovnice v rozvaděči 

elektrického zařízení stroje, která je pod 

napětím i při vypnutém hlavním vypínači 

není chráněna před náhodným dotykem 

Přívodní svorky zakrýt krytkou z 

izolantu a označit výstrahou „Pozor pod 

napětím i při vypnutém hlavním 

vypínači“ 

Nepoužívané a odpojené mikrospínače na 

ovládací páce 

Ovládací páku upravit tak, aby toto 

příslušenství neomezovalo bezpečné 

ovládání stroje 

Hlavní vypínač stroje není uzamykatelný. Instalovat uzamykatelný zámek. 

Místo pro připojení ochranného vodiče ke 

kostře stroje není označeno značkou 
Označit. 

Stroj nemá namontovaný kryt sklíčidla Nelze okamžitě odstranit. 

Uvolněné pevné kryty (chybí šrouby). Doplnit chybějící šrouby. 

Po upozornění vedoucího pracoviště na zjištěné neshody z tabulky č. 27 vedoucí 

pracoviště realizoval mnou navržená bezpečnostní opatření, koryto bylo překryto šikmým 

nášlapným můstkem z kapkového plechu a s bezpečnostním značením kombinací barev 
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žlutá/černá, přívodní svorky byly zakryty krytkou z izolantu a označeny výstrahou, byla 

opravena ovládací páka, byl instalován uzamykatelný zámek, bylo označeno místo pro 

připojení vodiče a byly údržbou doplněny šrouby na krytech. 

Po zavedení všech již zmíněných nápravních bezpečnostních opatření jsem 

provedla nové hodnocení rizik a konstatovala jsem, že zbylo 1 riziko – chybějící ochranný 

kryt na pohyblivém sklíčidle. I u tohoto strojního zařízení se bude nejmenovaná firma 

těmito riziky zabývat a chce po dohodě s výrobcem provést instalaci ochranného krytu, což 

ale bude trvat delší dobu.  

Z dalšího kontrolního seznamu vyplývají další rizika: 

 Hluk 

 Psychická zátěž 

 Nebezpečné vlastnosti chemické látky nebo směsi 

 Úraz elektrickým proudem 

 Kontakt s rotujícími nebo pohyblivými částmi stroje 

 Popálení 

 Kontakt s třískami 

 Úraz při seřizování a výměně nástrojů 

Takže z výsledků z obou kontrolních seznamů vyplývá, že dané strojní zařízení je 

rizikové. 

 

V tabulce č. 28, jsem uvedla zjištěné neshody z kontrolních listů pro strojní zařízení 

vyvrtávací stroj B3SN a stanovila nápravná bezpečnostní opatření. 
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Tabulka č. 28: Stanovená nápravná bezpečnostní opatření k neshodám z Checklistů od 

strojního zařízení vyvrtávací stroj B3SN. 

Zjištěné nebezpečí Stanovené bezpečnostní opatření 

Dveře rozvaděče elektrického zařízení nelze 

bezpečně otevřít. 
Opravit dveře rozvaděče. 

Hadice vedoucí k chladiči představují riziko 

zakopnutí. 
Upevnit hadice tak, aby se vyloučilo 

riziko zakopnutí. 

Neodpovídající krytí rozvaděče chladícího 

zařízení s ohledem na prostředí, ve kterém 

je umístěn. 

Vyměnit krytí rozvaděče pro dané 

prostředí. 

Spínací prvek na ovládacím panelu stroje 

není trvanlivě označen. 
Označit trvanlivě spínací prvek na 

ovládacím panelu stroj. 

Hlavní vypínač stroje není uzamykatelný. Instalovat uzamykatelný zámek. 

Rozstřik oleje na podlaze stanoviště 

obsluhy. 
Instalovat kolem stroje rošty pro 

zachycení oleje jako u stroje LOCH. 

Pevný ochranný kryt nedostatečně brání 

kontaktu s klínovými řemeny. 
Nelze okamžitě odstranit. 

Uvolněné pevné kryty (chybí šrouby). Doplnit chybějící šrouby. 

Po upozornění vedoucího pracoviště na zjištěné neshody z tabulky č. 28 vedoucí 

pracoviště realizoval mnou navržená bezpečnostní opatření, byly údržbou doplněny šrouby 

na krytech, byl instalován uzamykatelný zámek, byl označen spínací prvek, bylo 

vyměněno krytí rozvaděče a opraveny dveře rozvaděče, upevněna hadice, byly instalovány 

záchytné rošty kolem stroje. 

Po zavedení již zmíněných nápravních bezpečnostních opatření jsem provedla nové 

hodnocení rizik a konstatovala jsem, že zbylo 1rizika – chybějící ochranný kryt u 

klínového řemene. Z kontrolního seznamu vyplývá, že dané strojní zařízení je rizikové. 

 

Přestože v  checklistu pracovních poloh pro pracovní místo manipulace 

s materiálem jsem nalezla 2 nebezpečí, a to ovládání jedním prstem ovladač a nepřijatelná 

poloha v záklonu při kontrole zdvihacího zařízení, není shledána manipulace s materiálem 

pro pracovní polohy riziková, protože následující kontrolní otázky vyvracejí rizikovost. 

 

Na základě výsledků z  metody kontrolních listů se jako nejrizikovější pracovní 

činnosti jeví: 

 Manipulace s chemickými látkami a směsi s nebezpečnými vlastnostmi 

 Manipulace s břemeny se zdvihacím zařízením 

 Používání ruční elektrické vrtačky 

 Soustruh SUI 63 RP 
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 Soustruh SU 90 

 Vyvrtávací stroj B3SN 

 Pracovní prostředí 

5.2.2. Matice rizik 

Druhou metodou k identifikaci a hodnocení rizik jsem použila metodu s názvem 

matice rizik. Účelem této metody je identifikovat nebezpečí a rizika, ohodnotit dané riziko 

na základě získaných výsledků z tabulek uvedených v příloze č. 2, provést zařazení do 

rizika a navrhnout bezpečnostní opatření. Podrobnější popis metody jsem uvedla 

v teoretické části diplomové práce. 

Identifikace možných nebezpečí a rizik jsem zaměřila na obsluhy strojních zařízení, 

na manipulaci s materiálem, manipulace s nízkozvdižným vidlicovým vozíkem BELET a 

manipulaci s chemickou látkou nebo směsí. 

Příkladem matice rizik je tabulka č. 29 pro nízkozvdižný vidlicový vozík BELET 

ručně vedený a tabulka č. 30 pro navážení nebo vyvážení materiálu pomocí VZV. Ostatní 

tabulky jsem uvedla v příloze č. 2 – Identifikace rizik podle matice rizik. Zároveň přímo 

v tabulkách jsem stanovila nápravná bezpečnostní opatření, která jsem také zvýraznila pro 

lepší přehled. 
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Tabulka č. 29:Matice rizik pro nízkozvdižného vidlicového vozíku BELET ručně vedeného 

Posuzované 

zařízení 

nebo činnost 

Nebezpečí Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Hodnocení 

nebezpečí 
Stanovená nápravná opatření 

P N H R  

Tažení 

vozíku 

pomocí 

sklopné oje - 

jízda 

Mechanika Najetí 

vozíkem, 

přiskřípnutí 

ruky, nohy, 

těla 

Obsluha D 3 14 N - Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Nesprávné 

uložení 

břemene na 

zdviž. vidlici 

Mechanika Poranění 

pádem 

břemene 

Obsluha a 

osoby v 

blízkosti 

D 2 10 S - Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

 

Přetížení 

max. 

hmotnosti 

nákladu na 

vidlici 

Mechanika Poranění 

pádem 

břemene 

Obsluha a 

osoby v 

blízkosti 

E 2 15 S - Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

 

Sklopná oj 

s vrtanou 

pružinou 

Mechanika Přiskřípnutí 

rukou 

Obsluha D 2 10 S Dodržovat návod na obsluhu a výstražné 

tabulky. 

Zákaz zásahu do prostoru sklopné oje 

s vrtanou pružinkou. 

Opěrná a 

pojezdová 

kola 

Pojezdová 

ústrojí (kola, 

táhla, oje) 

Rozdrcení 

dolních 

končetin 

Obsluha D 2 10 S - Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

Špatná 

údržba 

pojezdových 

kol 

Pojezdová 

ústrojí (kola, 

táhla, oje) 

Poranění 

pádem břemen 

Obsluha D 2 10 S - Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 
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Pojezdová 

část zdvižné 

vidlice 

Pojezdová 

ústrojí (kola, 

táhla, oje) 

Poranění 

pádem břemen 

Obsluha D 2 10 S - Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

 

 

Tabulka č. 30: Matice rizik pro navážení nebo vyvážení materiálu pomocí VZV 

Posuzované 

zařízení 

nebo činnost 

Nebezpečí Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Hodnocení 

nebezpečí 
Stanovená nápravná opatření 

P N H R  

Pohybující se 

VZV 

Střet s osobou 

nebo paletovým 

vozíkem 

přitlačení, 

naražení, 

přimáčknutí 

Obsluha a další 

osoby 

C 2 6 V - Nevstupovat do dráhy před pohybující 

se vůz. 

- Dát přednost v jízdě projíždějícímu 

VZV. 

- Nevstupovat do dráhy jízdy VZV, při 

otáčení VZV počkat až odjede, poté lze 

pokračovat v cestě. 
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Při identifikaci možného nebezpečí bylo využito poznatků: 

 Z návodů na obsluhu jednotlivých strojních zařízení [7 -9, 32, 36] 

 Z MPBP [33] 

 Z publikace Prevence pracovních rizik [34] 

 Z pozorování pracovního procesu 

 Ze získaných rizik z kontrolních seznamů 

 Z ČSN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika část 

1: Zásady [38] 

 ČSN EN ISO 12100-1. Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy. 

[39]  

Při aplikaci metody matice rizik byly také použity získané informace 

z bezpečnostních listů, z publikací Management rizika II a Safety and health for engineers, 

z požadavků legislativy [10 - 14, 17, 18, 24, 28] 

 

Vyhodnocení výsledků získaných z matice rizik 

 

Analýza a hodnocení rizik touto metodou byla náročnější než metoda kontrolních 

seznamů. Potřebovala jsem více času pro prostudování a získání potřebných údajů. Mezi 

výhody dané metody patří zohlednění několika faktorů najednou. Hodnotí se 

pravděpodobnost vzniku nehody, její následky a názor hodnotitele, což zvyšuje 

objektivnost a účelovost metody. Kombinace těchto faktorů má vliv na stanovení 

vhodných bezpečnostních opatření.  

Další výhodou této metody je, že má konkrétnější vypovídající hodnotu než metoda 

pomocí kontrolních seznamů. Tím, že je určena míra rizika, se dostaneme ke konkrétním 

výsledkům a bezpečnostním opatřením. 

Subjektivnost metody je zároveň její nevýhodou, z důvodu že hodnotitel může 

opomenout některá nebezpečí, nebo se chybně formulují nebezpečí anebo je identifikace 

neúplná. Některá nebezpečí se nemusí vzít vůbec v úvahu. Také může dojít k přehlédnutí 

některých nebezpečí z důvodu občasné pracovní činnosti, která se neprovádí v době 

analýzy a hodnocení rizik. Následkem těchto chyb může vzniknout nebezpečná situace až 

pracovní úraz. 

Další nevýhodou je to, že hodnocení podle tabulek provádí hodnotitel sám a záleží 

na jeho úsudku a zkušenostech, jaké hodnocení vybere, míru pravděpodobnosti a míru 
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závažnosti rizika. V této diplomové práci hodnotí pouze jeden hodnotitel, ale pro přesnější 

zařazení by bylo lépe pracovat v týmu, kdy se mohou dohodnout na přesnějším výběru 

hodnocení míry pravděpodobnosti a míry závažnosti. 

Podle zařazení rizika do tříd a úrovně rizika jsem stanovila bezpečnostní opatření. 

Pro vysoké riziko, které v tabulkách v příloze č. 2 jsem značila červeně, jsem stanovila 

bezpečnostní opatření, u kterých došlo ke snížení rizika na přijatelnou mez, přesto dané 

riziko trvá. Při středním riziku jsem navrhla opatření ke zmírnění rizika na přijatelnou mez, 

přesto dané riziko trvá. U nízkého rizika jsem u některých rizikových faktorů, jako 

například pořezání rukou nebo zakopnutí popálení o třísky, přesto stanovila bezpečnostní 

opatření, aby nedocházelo k úrazům, protože se podle záznamů drobných poranění již 

v minulosti často opakovaly. 

Abych mohla provést porovnání dané metody matice rizik s ostatními metodami, 

provedla jsem modifikaci tabulky č. 7. Úroveň přijatelnosti rizika, matice rizika. 

Míra rizika se stanoví podle jednotlivých číselných hodnot a: 

 Za přijatelné riziko jsem považovala výslednou hodnotu 10 - 20, pro 

přehlednost jsem ho v tabulce vyznačila žlutě a zeleně. 

 Za nepřijatelné riziko jsem považovala výslednou hodnotu 1 – 9, pro 

přehlednost jsem ho v tabulce vyznačila červeně. 

 

Na základě výsledků z této metody jako nejrizikovější pracovní činnosti jsem 

vybrala: 

 Soustruh SU 90 

 Soustruh SUI 63 RP 

 Vyvrtávací stroj B3SN 

 Navážení / vyvážení materiálu VZV 

5.2.3. Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě 

Třetí metoda, kterou jsem zvolila, je komplexní metoda posuzování rizika na 

pracovním místě. Protože se jedná o posouzení parametrů člověk – stroj – prostředí vybrala 

jsem práce se stabilními strojními zařízeními jako soustruhy a vyvrtávačky, paletový 

vozík, který je používán pro přesun beden s třískami od třískových dopravníků a ruční 

elektrická vrtačka, která se používá pro leštění špatně vysoustružených děr v obrobku. 

Tento nástroj se používá podle potřeby, obsluhy soustruhů a vyvrtávacích strojů se při 
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leštění střídají. Posuzované činnosti jsem rozdělila na samostatné části pro jednotlivé 

stroje. 

Při aplikaci této metody jsem postupovala podle návodu, popsaném v teoretické 

části. Hodnoty jsem použila podle daných tabulek č. 9 až 12. 

Informace, které jsem použila, byly čerpány z: 

 Posouzení technického stavu strojů 

 Prostudování technického stavu strojů 

 Pozorování pracovního procesu přímo na místě 

 Pohovorů s jednotlivými zaměstnanci 

V následujících tabulkách č. 31, 32 a 33 jsem uvedla hodnoty jednotlivých 

parametrů, včetně výsledné hodnoty rizika. Nepřijatelné riziko jsem vyznačila červeně. 

 

Tabulka č. 31: Aplikace komplexní metody posuzování rizika na pracovním místě 

Posouzení rizika vyvolaného strojem 

Práce se 

soustruhem  

SU 90 

Práce se 

soustruhem  

SU 63 

Práce se 

soustruhem  

SVA 100 

NUMERIC 

1. Určení možných následků (N) 8 8 5 

2. Expozice ohrožením (Ex) 1,5 1,5 1,5 

3. Pravděpodobnost výskytu nehod (P) 1,5 1,5 1 

4. Možnost předcházení škodě, její 

minimalizace (M) 

0,5 0,5 0,5 

Konečné hodnocení parametru stroj (S) 9 9 3,75 

Hodnocení vlivu prostředí  

1. Uspořádání pracoviště a zóny zásahů 

(U) 

0,7 0,7 0,7 

2. Pracovní prostředí (Pp) 0,5 0,5 0,5 

3. Zátěž jiná (Z) 0,2 0,2 0,2 

Konečné hodnocení parametru prostředí 

(E) 
1,4 1,4 1,4 

Způsobilost člověka zvládnout riziko  

1. Kvalifikace osoby (Q) 5 5 5 

2. Fyzické a psychické faktory (K) 3 3 3 

3. Organizace práce (Op) 4 4 4 

Konečné hodnocení parametru prostředí 

(O) 
12 12 12 

Výsledná hodnota rizika (R) 9 9 3,75 
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Tabulka č. 32: Aplikace komplexní metody posuzování rizika na pracovním místě 

Posouzení rizika vyvolaného strojem 

Práce 

s vyvrtávačkou 

B3SN 

Práce 

s vyvrtávačkou 

LOCH 

1. Určení možných následků (N) 8 3 

2. Expozice ohrožením (Ex) 1,5 1 

3. Pravděpodobnost výskytu nehod (P) 1,5 0,5 

4. Možnost předcházení škodě, její minimalizace 

(M) 

0,5 0,5 

Konečné hodnocení parametru stroj (S) 9 0,75 

Hodnocení vlivu prostředí  

1. Uspořádání pracoviště a zóny zásahů (U) 0,7 0,5 

2. Pracovní prostředí (Pp) 0,5 0,5 

3. Zátěž jiná (Z) 0,2 0,2 

Konečné hodnocení parametru prostředí (E) 1,4 1,2 

Způsobilost člověka zvládnout riziko  

1. Kvalifikace osoby (Q) 5 5 

2. Fyzické a psychické faktory (K) 3 3 

3. Organizace práce (Op) 4 4 

Konečné hodnocení parametru prostředí (O) 12 12 

Výsledná hodnota rizika (R) 9 0,6 
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Tabulka č. 33: Aplikace komplexní metody posuzování rizika na pracovním místě 

Posouzení rizika vyvolaného strojem 

Práce 

s paletovým 

vozíkem 

Práce 

s ruční 

elektrickou 

vrtačkou 

Práce vazače 

1. Určení možných následků (N) 5 5 5 

2. Expozice ohrožením (Ex) 2 2 2 

3. Pravděpodobnost výskytu nehod (P) 0,5 1 1 

4. Možnost předcházení škodě, její 

minimalizace (M) 

0,5 1 1 

Konečné hodnocení parametru stroj (S) 2,5 10 10 

Hodnocení vlivu prostředí  

1. Uspořádání pracoviště a zóny zásahů 

(U) 

0,5 0,8 0,8 

2. Pracovní prostředí (Pp) 0,5 0,5 0,5 

3. Zátěž jiná (Z) 0,2 0,4 0,3 

Konečné hodnocení parametru prostředí 

(E) 
1,2 1,7 1,6 

Způsobilost člověka zvládnout riziko  

1. Kvalifikace osoby (Q) 5 5 5 

2. Fyzické a psychické faktory (K) 3 3 3 

3. Organizace práce (Op) 5 5 5 

Konečné hodnocení parametru prostředí 

(O) 
13 13 13 

Výsledná hodnota rizika (R) 1,92 12,67 11,67 

Vyhodnocení výsledků získaných komplexní metodou posuzování rizika na 

pracovním místě  

Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě má posoudit pracovní 

rizika ze tří parametrů stroj – člověk – prostředí. Tato metoda se jeví jako velmi vhodná 

pro posuzování dané haly pro obrábění. Danou metodu jsem modifikovala, ponechala jsem 

ji v původním znění.  

Výhodou dané metody je:  

 do výsledného hodnocení jsou zapojeny tři parametry stroj – člověk – 

prostředí  

 že se nemusí identifikovat různé druhy rizik  

 zahrnutí určitých pravděpodobnostních prvků  

 že počítá s následky možných škod  
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 že se hodnotí i vliv prostředí na pracovišti  

Nevýhody metody jsou:  

 že při vybírání jednotlivých hodnocení je u některých prvků hodně 

jednotlivých faktorů, u některých faktorů je až příliš vysoké rozmezí 

možných hodnot a není jasné jako hodnotu zvolit  

 že metodu nelze zvolit pro všechny činnosti v hale, které nejsou spojeny se 

strojem  

 že způsobilost osoby zvládnout riziko je velmi proměnlivé, protože záleží 

na každém jedinci a tento údaj nemůže být příliš objektivní,  

 že záleží na hodnotiteli, jakou přiřadí hodnotu jednotlivým faktorům a 

parametrům  

 při zjištěné výsledné hodnotě R vyšší než 10 a tedy při zařazení daného 

systému stroj – člověk – prostředí do nepřijatelného rizika, není přesně 

známo, pro co by se mělo navrhnout bezpečnostní opatření.  

Výsledkem dané metody je, že jsem zjistila a identifikovala činnosti, které s 

určitým strojem představují největší tedy nepřijatelné riziko. Jedná s o tyto činnosti:  

 práce s ruční elektrickou vrtačkou při leštění děr  

 práce vazače při převozu obrobků  

5.2.4. Screeningové měření hluku 

V původní hale proběhlo měření hluku akreditovanou zkušební laboratoří č. 1235, 

kdy byli zaměstnanci pracující a pohybující se v původní hale neustále vystavováni 

překročené denní expozici hluku LEX,12h= 87,6 ± 1,6 dB [29,31] a na základě kategorizace 

prací [23, 31], kdy byli zaměstnanci zařazeni pro riziko hluku do kategorie 3. Mistr, na 

základě časového snímku byla naměřená denní expozice hluku LEX,12h = 81,8 ± 1,6 dB [30, 

31], byl zařazen do kategorie pro riziko hluku 2 [23, 31]. U programátora LN 3, na základě 

časového snímku, byla naměřená denní expozice hluku LEX,12h = 84,8 - 85,8 ± 1,6 dB [30, 

31], proto byl zařazen do kategorie pro riziko hluku 2R [23, 31]. V době měření byly v 

chodu dva soustruhy, vyvrtávací stroj, který byl největším zdrojem hluku a jeřáb ovládaný 

ze země, který sloužil k převozu náprav ke strojům a zpět.  
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Na základě získaných informací o měření hluku bylo provedeno screeningové 

měření hluku. Pro dané měření hluku byl použit přístroj Voltcraft P320, který slouží jako 

digitální luxmetr, hlukoměr, teploměr horkých povrchů a vlhkoměr. Tento přístroj lze 

použít jen pro orientační měření těchto hodnot. Pro účely screeningového měření je 

dostačující, protože pro měření hluku má přístroj rozsah 35 až 130 dB, rozlišení 0,1 dB, 

přesnost ± 3,5 dB. 

Podle návodu na obsluhu k vyvrtávacímu stroji LOCH [6] není daný obráběcí stroj 

zdrojem hluku, ale protože je LOCH blízko starého přemístěného vyvrtávacího stroje 

B3SN, který překračuje ekvivalentní hladinu akustického tlaku Lp,Aeq,T nad 85 dB. Obsluha 

nového vyvrtávacího stroje je ovlivněna tímto vedlejším starým vyvrtávacím strojem. 

Všechna strojní zařízení jsou v hale, bez jakýchkoliv protihlukových zábran, jsou 

v provozu současně. Stroje jsou rozmístěny ve větších vzdálenostech od sebe, než byly 

v původní hale, přesto může platit předpoklad, že nadále budou zaměstnanci vystavováni 

riziku hluku nad denní expoziční limit. 

Pro přiblížení, jakých hodnot hluku je nyní dosahováno u jednotlivých strojních 

zařízení na místě obsluhy, bylo provedeno měření hluku již zmíněným přístrojem. Na 

základě měření hluku byla vytvořena tabulka č. 34 screeningové měření hluku. 

 

Tabulka č. 34: Přehled screeningového měření hluku 

Strojní zařízení 
Naměřená ekvivalentní 

hladinu akustického tlaku 
Poznámka 

Vyvrtávací stroj LOCH 
Lp,Aeq,T= 74 ± 3,5 dB 

Bez zapnuté staré 

vyvrtávačky 

Lp,Aeq,T= 83 ± 3,5 dB Se zapnutou vyvrtávačkou 

Vyvrtávací stroj B3SN 
Lp,Aeq,T= 84 ± 3,5 dB 

Při různých operacích 
Lp,Aeq,T= 90 ± 3,5 dB 

Soustruh SU 90 
Lp,Aeq,T= 81 ± 3,5 dB 

Bez zapnuté staré 

vyvrtávačky 

Lp,Aeq,T= 97 ± 3,5 dB Se zapnutou vyvrtávačkou 

Soustruh NUMERIC SVA 

100  

Lp,Aeq,T= 78 ± 3,5 dB 
Bez zapnuté staré 

vyvrtávačky 

Lp,Aeq,T= 80 ± 3,5 dB Se zapnutou vyvrtávačkou 

 

Na základě zjištěných výsledků, jsem doporučila provést nové měření hluku pro 

daná pracovní místa akreditovanou zkušební laboratoří, aby mohlo být provedeno zařazení 

pracovních míst pro riziko hluku do kategorizace prací podle [23, 31]. 
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Návrh na nové měření hluku byl přijat a proveden a na základě protokolu měření 

hluku akreditovanou zkušební laboratoří byly zjištěny hodnoty, které jsou přehledně 

formulovány v tabulce č. 35. 

 

Tabulka č. 35: Přehled naměřené denní expozice hluku při 12 hod směně 

Naměřená ekvivalentní 

hladinu akustického tlaku 
Denní expozice hluku 

Soustruh SUA 100 Numeric LEX,8h = 86,4 ± 2 dB 

Soustruh SUI 63 RP, SU 90 LEX,8h = 86,4 ± 2 dB 

Vyvrtávací stroj B3SN LEX,8h = 92,7 ± 2 dB 

Hrotovacé stroj LOCH LEX,8h = 90,1 ± 2 dB 

Manipulace s materiálem LEX,8h = 89, 4 ± 2 dB 

Programátor LN 03 LEX,8h = 85,0 - 86,0 ± 2 dB 

 

Na základě těchto výsledků jsem navrhla všechny obsluhy strojů zařadit při 

kategorizaci prací pro riziko hluku do kategorie 3, programátora LN 03 a zaměstnance, 

který provádí manipulaci s materiálem, jsem také navrhla zařadit při kategorizaci prací 

pro riziko hluku kategorie 3. Protože se mistr pohybuje v dílně jen 1 hodinu denně a pro 

posouzení expozice rizikem hluku se pro kancelář bere v úvahu 60 dB, vychází mistr pro 

zařazení kategorizace prací pro riziko hluku do kategorie 2. Tento návrh byl takto odeslán 

na příslušnou KHS a při jejich kontrole přímo na pracovišti byl i přijat. 

5.2.5. Výpočet denní expozice vibrací 

Při použití jednoho nářadí, což je v našem případě ruční elektrická vrtačka NAREX 

EVP 13 H-2C, jsem vypočetla denní dobu expozice vibracím ze vztahu [37, 40]: 

Vzorec č. 5:    
       

   
       

 

ahv - hodnota zrychlení vibrací [m/s
2
] 

a(hv,8) - přípustný expoziční limit pro vibrace přenášené na ruce [m/s
2
] 

T - celková doba expozice vibracím [s]  

To - referenční doba [s] 

 

Dosazením hodnot do vzorce č. 5, kdy ahv = 3,5 m/s
2
 [36], a(hv,8)= 2,5 m/s

2
[31] a To 

= 8 hod = 28 800 s jsem dostala celkovou dobu expozice vibracím T = 14400 s = 4 hod, 

což je doba, kdy obsluha dosáhne přípustnou expoziční limitní hodnotu pro vibrace. 
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Leštění vyvrtaných děr provádí, kterákoliv obsluha od strojních zařízení v hale a 

dělá se podle potřeby, jestli jsou nějaké nerovnosti ve vyvrtaných děrách. Na základě 

těchto zjištěných skutečností a výpočtu jsem stanovila tato bezpečnostní opatření: 

1. Organizačně jsem stanovila v technologickém postupu střídání zaměstnanců 

po 2 hodinách nepřetržitého leštění. Pokud nelze zajistit leštění více zaměstnanci pak 

jsem stanovila bezpečnostní přestávku. 

2. Bezpečnostní přestávka v trvání nejméně 15 minut se zařadí nejpozději po 2 

hodinách od započetí výkonu práce. Po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí 

přestávky musí dojít k přerušení práce. Po dobu bezpečnostní přestávky nesmí být 

zaměstnanec exponován vibracím. [31] 

3. Maximální doba leštění jednoho zaměstnance za směnu je 4 hodiny. Poté 

musí provádět leštění jiný zaměstnanec, za stejných bezpečnostních opatření. 

5.2.6. Komplexní vyhodnocení všech získaných výsledků 

V této kapitole jsem shrnula výsledky všech aplikovaných metod a přehledně jsem 

popsala identifikovaná rizika. Výsledky konkrétních metod se liší, a proto bylo provedeno 

shrnutí, které je zobrazeno v tabulce č. 36. 
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Tabulka č. 36: Komplexní hodnocení výsledků jednotlivých metod 

Pracovní činnost 
Metoda 

Checklisty Matice rizik Komplexní metoda 

Nízkozvdižný 

vidlicový vozíku 
   

Elektrická vrtačka 

NAREX 
   

Soustruh SUI 63 RP    

Soustruh SU 90    

Soustruh 

NUMERIC SVA 

100 

   

Pracovní prostředí   
Nelze hodnotit touto 

metodou 

Manipulace s 

materiálem 
   

Vyvrtávačka LOCH    

Chemické látky   
Nelze hodnotit touto 

metodou 

Vyvrtávací stroj 

B3SN 
   

Navážení/vyvážení 

VZV 

Hodnoceno 

v pracovním 

prostředí 

 
Nelze hodnotit touto 

metodou 

 

Z tabulky č. 36 je vidět, které pracovní činnosti byly vyhodnoceny jako nepřijatelné 

a které byly vyhodnoceny jako přijatelné. Zároveň je vidět, které činnosti nelze hodnotit 

komplexní metodou, protože je danou metodou nelze hodnotit, takže nám daná metoda 

nemůže identifikovat rizika pro některé činnosti, kde není používán stroj.  

Takže vhodnějšími metodami se jeví první dvě metody, kontrolní seznamy a matice 

rizik. 

Dále jsem provedla shrnutí konkrétních poznatků a druhů identifikovaných rizik 

pro konkrétní použité metody. 

 

Kontrolní seznamy – Checklisty 

Pomocí kontrolních otázek v checklistech, které jsem upravila pro kontrolu 

strojního zařízení, pro zjištění pracovních činností, pro zjištění konkrétních pracovních 

podmínek hodnoceného pracovního prostředí, jsem získala informace o tom, jestli při práci 

na obráběcích strojích dochází k pracovním úrazům, zda jsou vodné pracovní podmínky 

pro práci, zda jsou zaměstnanci vystavováni hluku a vibracím a další.   
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Na základě zjištěných výsledků jsem provedla nápravná bezpečnostní opatření a 

tím došlo k odstranění některých zjištěných rizik a poté k přehodnocení rizik 

z nepřijatelných na přijatelné. Například se jednalo o odstranění zjištěných nebezpečí u 

nízkozdvižného vidlicového vozíku BELET, u hrubovacího stroje LOCH, u hrotových 

soustruhů SVA 100 Numeric, SUI 63RP a SU 90 a u vyvrtávacího stroje B3SN.
1
 

Neodstraněná nebezpečí nám poskytla první pohled na možná nebezpečí a rizika u 

některých činností, ale jak moc jsou zaměstnanci ohroženi, nám dané checklisty nevypoví. 

 

Při této metodě jsem zjistila toto: 

 na soustruzích SU 63 RP a SU 90 chybí ochranný kryt sklíčidla 

 na soustruhu SU 63 RP chybí ochranný kryt proti odlétávajícím třískám 

 u vyvrtávacího stroje B3SN  není dostatečné zakrytován klínový řemen 

 zaměstnanci vystavováni nebezpečným vlastnostem používaných 

chemických látek a směsí 

 zaměstnanci jsou vystavování při manipulaci se zdvihacím zařízením 

ohrožení pádem přepravovaného břemene 

 zaměstnanci jsou vystavování nepříznivým pracovním podmínkám, 

především hluku, vibracím, nerovnosti podlahy 

 zaměstnanci jsou ohroženi střetem s VZV 

 

Některá zjištění jsem použila v druhé metodě hodnocení pomocí matice rizik, 

protože lze touto metodou zjistit míru daného rizika. Tím se může dosáhnout lepšího a 

přesnějšího hodnocení.  

 

Matice rizik 

 

V níže uvedené tabulce č. 37 jsem uvedla přehled identifikovaných nepřijatelných 

rizik podle matice rizik. 

 

 

                                                 

1
 Vše je podrobně popsáno v kapitole 5.2.1 – vyhodnocení výsledků získaných z checklistů na stranách 41 až 

47. 
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Tabulka č. 37: Přehled identifikovaných nepřijatelných rizik podle matice rizik 

Pracovní činnost Identifikované riziko 

Obsluha soustruhu 

SUI 63 RP 

Zasažení třískou do oka, jiné části těla 

  

Obsluha soustruhu 

SU 90 

Zasažení třískou do oka, jiné části těla 

  

Obsluha 

vyvrtávacího stroje 

B3SN 

Přímý kontakt s rotujícími nebo pohyblivými částmi zařízení 

 Hluk 

  

Navážení / vyvážení 

materiálu 

Střet s osobou – přitlačení, naražení, přimáčknutí 

 

Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě 

Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě poskytuje výsledky na 

základě hodnocení stroj – člověk – prostředí 

Použitím této metody jsem identifikovala činnosti s nepřijatelným rizikem. Jedná se 

o tyto činnosti:  

 práce s ruční elektrickou vrtačkou při leštění děr  

 práce vazače při převozu obrobků  

5.3. Návrh nových bezpečnostních opatření 

V této kapitole jsem shrnula navržená bezpečnostní opatření ke zjištěným 

nepřijatelným rizikům u jednotlivých metod.  

 

Kontrolní seznamy – Checklisty 

Při provádění analýzy a hodnocení rizik zjistila jsem konkrétní nebezpeční, která 

mohla ohrožovat obsluhy při používání strojních zařízení. Skoro všechna zjištěná 

nebezpečí se podařilo odstranit pomocí navržených bezpečnostních opatření, jako 

například označení výstražnými značkami, doplnění šroubů na krytech opravení 

poškozených částí stroje apod.
2
, která byla neprodleně realizována. 

                                                 

2
 Vše je podrobně popsáno v kapitole 5.2.1 – vyhodnocení výsledků získaných z checklistů na stranách 41 až 

47. 
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Níže jsem uvedla bezpečnostní opatření pro nepřijatelná rizika:  

 

 Manipulace s chemickými látkami a směsi  

Identifikované riziko: Nebezpečná vlastnost 

Bezpečnostní opatření: Používat přidělené OOPP – při manipulaci s chemickou 

látkou nebo směsí ochranné gumové rukavice a při rozstřiku kapaliny používat 

ochranné brýle.  

 

 Obsluha vyvrtávacího stroje B3SN, soustruhu SUI 63 RP a SU 90, soustruh SUA 

100 Numeric 

Nebezpečí: Hluk 

Identifikované riziko: Poškození sluchu. 

Bezpečnostní opatření: Používat přidělené OOPP – ochranu sluchu. Dodržovat 

stanovené bezpečnostní přestávky v OŘA mimo riziko hluku. Provádět pravidelnou 

údržbu strojního zařízení. Případně provést renovaci strojního zařízení tak, aby došlo 

ke snížení hluku zakrytováním celého strojního zařízení.  

 

 Obsluha vyvrtávacího stroje B3SN, soustruhu SUI 63 RP a SU 90, soustruh SUA 

100 Numeric 

Nebezpečí: Seřizování jakéhokoliv obráběcího stroje a výměně nástrojů k úrazu 

Identifikované riziko: Naražení, přimáčknutí. 

Bezpečnostní opatření: Seřizování stroje provádět za klidu a při prováděné činnosti 

se soustředit na danou činnost. 

 

 Obsluha soustruhu SUI 63 RP a SU 90 

Nebezpečí: Odlet třísek mimo pracovní část stroje, chybějící ochranné kryty 

Identifikované riziko: Zasažení zraku nebo jiné části těla. 

Bezpečnostní opatření: Používat přidělené OOPP pro ochranu zraku – ochranné 

brýle.  

 

 Obsluha soustruhu SUI 63 RP a SU 90 

Nebezpečí: Chybějící ochranné kryty, kontakt s rotujícími nebo pohyblivými částmi stroje 
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Identifikované riziko: Navinutí, vtažení. 

Bezpečnostní opatření: Za chodu stroje nevstupovat a nezasahovat do pracovního 

prostoru stroje. Dbát na správné ustrojení – upnuté rukávy, zastrčené a upnuté volně 

vlající části oděvu. Dlouhé vlasy upravit tak, aby volně nevlály. Schovat pod 

ochrannou přilbu. 

 

 Obsluha soustruhu SUI 63 RP a SU 90 

Nebezpečí: Poškozené elektrické vedení, otevřené rozvaděče. 

Identifikované riziko: Úraz elektrickým proudem. 

Bezpečnostní opatření: Nesahat na poškozené elektrické vedení. Zákaz otevírání 

rozvaděčů. 

 

 Obsluha soustruhu SUI 63 RP a SU 90 

Nebezpečí: Horké povrchy, horké třísky. 

Identifikované riziko: Popálení. 

Bezpečnostní opatření: Nedotýkat se třísek holou rukou, používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice. 

 

 Obsluha soustruhu SUI 63 RP a SU 90 

Nebezpečí: Kontakt s třískami. 

Identifikované riziko: Pořezání, zasažení. 

Bezpečnostní opatření: Nedotýkat se třísek holou rukou, používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice proti pořezu, ochranné rukavice a pracovní halenu s dlouhým 

rukávem. 

 

Matice rizik 

V příloze č. 2 – Identifikace rizik podle matice rizik jsem zpracovala přehledné 

tabulky, kde jsem vypsala posuzované činnosti nebo zařízení, identifikované nebezpečí, 

popsané riziko, kdo je konkrétním rizikem ohrožen, míra hodnocení a hlavně navržená 

bezpečnostní opatření pro konkrétní riziko.  

Níže jsem uvedla bezpečnostní opatření pro nepřijatelná rizika:  

 

 Obsluha soustruhu SUI 63 RP a SU 90 
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Identifikované riziko: Zasažení zraku nebo jiné části těla. 

Bezpečnostní opatření: Používat přidělené OOPP pro ochranu zraku – ochranné 

brýle.  

 

 Obsluha vyvrtávacího stroje B3SN 

Identifikované riziko: Poškození sluchu. 

Bezpečnostní opatření: Používat přidělené OOPP – ochranu sluchu. Dodržovat 

stanovené bezpečnostní přestávky v OŘA mimo riziko hluku. Provádět pravidelnou 

údržbu strojního zařízení. Případně provést renovaci strojního zařízení tak, aby došlo 

ke snížení hluku zakrytováním celého strojního zařízení.  

 

 Navážení a vyvážení materiálu pomocí VZV 

Identifikované riziko: Přitlačení, naražení, přimáčknuté osoby VZV 

Bezpečnostní opatření: Nevstupovat do dráhy před pohybující se vůz. Dát přednost 

v jízdě projíždějícímu VZV. Nevstupovat do dráhy jízdy VZV, při otáčení VZV 

počkat až odjede, poté lze pokračovat v cestě. 

 

Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě 

U dané metody jsem zjistila pracovní činnosti, které jsou rizikové, ale nejsou mi 

známy konkrétní rizika, pro která bych mohla stanovit bezpečnostní opatření a tím jsem je 

nestanovila. Takže tato metoda se pro bezpečnostní opatření moc nehodí. Z této metody 

získáme jen informace o činnostech, které jsou rizikové a že se musí provést podrobnější 

analýza a hodnocení rizik jinou metodou, například metodou matice rizik. 

 

Výše uvedená navržená bezpečnostní opatření u obou metod mají přispět ke 

zlepšení pracovních podmínek při obrábění a pracovním systému dané haly, mají zajistit 

zlepšení stavu BOZP zaměstnanců při nepřijatelných rizicích. 
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5.4. Dokumenty 

Po provedení analýzy a hodnocení rizik jsem vytvořila z výsledků protokoly o 

vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci pro jednotlivá strojní zařízení, pro činnost 

manipulace s materiálem a pro práci s ručním elektrickým nářadím. 

 

Protokol o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Pracoviště: Soustruh SUI 63 

Umístění: Obráběcí hala 

Posuzované 

zařízení 

nebo 

činnost 

Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Odhad 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

Obsluha 

soustruhu 

Přímý 

kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivým

i částmi 

zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

Střední Zákaz demontování 

ochranných krytů zařízení. 

Obsluha 

soustruhu 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Před prací zkontrolovat 

upevnění materiálu.  

Při upínání používat 

nepoškozené nářadí. 

Obsluha 

soustruhu 

Zachycení, 

navinutí 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 

Dbát na správné pracovní 

ustrojí – upnuté rukávy 

zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy 

upravit tak, aby volně 

nevlály. 

Zákaz nošení náramků, 

řetízků, hodinek a jiné 

šperky. 

Neprovádět žádné úkony 

v bezprostřední blízkosti 

rotujících částí vřetena. 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

zraku nebo 

jiné části 

těla 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Vysoké Používat přidělené OOPP pro 

ochranu zraku – ochranné 

brýle. 

Obsluha 

soustruhu 

Hluchota Obsluha 

Osoby 

Vysoké Používat přidělené OOPP pro 

ochranu sluchu – chrániče 
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v blízkosti 

stroje 

sluchu. 

Obsluha 

soustruhu 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Nízké Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 

OOPP – ochranné rukavice 

proti pořezu HYFLEX. 

Za chodu používat ochranné 

kryty.  

Obsluha 

soustruhu 

Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP - 

ochranu sluchu. 

Obsluha 

soustruhu 

Poškozené 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Provádět pravidelné kontroly 

strojního zařízení a dbát aby 

nebyly poškozené pohyblivé 

přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

Poškození ihned nahlásit 

svému nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Pořezání o 

nože 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice. 

Seřizování 

stroje 

Pořezání o 

nože 

Obsluha 

 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX. 

Seřizování 

stroje 

Přimáčknutí

, naražení 

Obsluha 

 

Střední Seřizování stroje provádět 

v klidu stroje. 

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Přimáčknutí 

ruky 

obrobkem 

Obsluha 

 

Nízké Dodržovat Systém bezpečné 

práce.  

Dbát zvýšené opatrnosti a 

dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od 

přepravovaného břemene. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Pád 

obrobku do 

stroje 

Obsluha 

 

Nízké Dodržovat Systém bezpečné 

práce.  

Dbát zvýšené opatrnosti a 

dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od 

přepravovaného břemene. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Sběr a Pořezání Obsluha Střední Při manipulaci s třískami 
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odvádění 

třísek ve 

stroji 

rukou, 

zasažení očí 

 používat ochranné brýle, 

ochranné rukavice proti 

pořezu, pracovní halenu 

s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo 

háček. 

Pracoviště Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat ochrannou obuv 

s planžetou proti propíchnutí. 

Instalace roštu. 

 Pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 

OOPP – ochranné rukavice 

proti pořezu HYFLEX, 

halenu s dlouhým rukávem. 

 Zakopnutí, 

pád při 

chůzi  

Obsluha 

 

Nízké Odstranit z pracoviště 

jakékoliv komunikační 

překážky, o které lze 

zakopnout. 

Provádět úklid na pracovišti. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

 Uklouznutí, 

pád při 

chůzi 

Obsluha 

 

Střední Udržovat podlahy suché a 

čisté. Při rozlití kapaliny 

ihned kapalinu posypat 

sorbentem a uklidit do 

nebezpečného odpadu. 

 Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha Nízké - Označit hrany žlutou 

barvou. 

- Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje – 

hydraulický 

olej 

Slzení očí, 

vyrážka, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha Nízké - Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

- Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice. 

- Provádět pravidelné 

prohlídky. 
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Protokol o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Pracoviště: ruční elektrické nářadí – vrtačku NAREX  

Umístění: Obráběcí hala 

Posuzované 

zařízení 

nebo 

činnost 

Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Odhad 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

Leštění děr 

náprav 

NzP - 

vazoneuróz

a 

Obsluha 

 

Nízké Dodržovat maximální dobu 

práce s vrtačkou 4 hodiny za 

směnu.  

Dodržovat nastavené 

bezpečnostní přestávky. 

Provádět střídání 

zaměstnanců pro práci 

s vrtačkou. 

Provádět pravidelné 

prohlídky vrtačky. 

 Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha 

 

Střední Před použitím provádět 

kontrolu stavu vrtačky. 

 Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha 

 

Střední Před použitím provádět 

kontrolu stavu vrtačky. 

Zákaz demontování 

ochranných krytů zařízení. 

 Zakopnutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

Nízké Elektrický přívod vést tak, 

aby o něj nikdo nezakopl.  

Nikdy je nevést přes rameno. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

 Zachycení Obsluha 

 

Střední Dbát na správné pracovní 

ustrojí – upnuté rukávy 

zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy 

upravit tak, aby volně 

nevlály. 

Zákaz nošení náramků, 

řetízků, hodinek a jiné 

šperky. 

Neprovádět žádné úkony 

v bezprostřední blízkosti 

rotujících částí vřetena. 

Při chodu stroje zákaz zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

 Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP - 

ochranu sluchu. 
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Protokol o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Pracoviště: Soustruh SUI 90 

Umístění: Obráběcí hala 

Posuzované 

zařízení 

nebo 

činnost 

Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Odhad 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

Obsluha 

soustruhu 

Přímý 

kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivým

i částmi 

zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

Střední Zákaz demontování 

ochranných krytů zařízení. 

Obsluha 

soustruhu 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Před prací zkontrolovat 

upevnění materiálu.  

Při upínání používat 

nepoškozené nářadí. 

 

Obsluha 

soustruhu 

Zachycení, 

navinutí 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

zraku nebo 

jiné části 

těla 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Vysoké Používat ochranu zraku – 

ochranné brýle. 

Obsluha 

soustruhu 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Nízké Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 

OOPP. 

Za chodu používat ochranné 

kryty.  

Obsluha 

soustruhu 

Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP - 

ochranu sluchu. 

Obsluha 

soustruhu 

Poškozené 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

 Střední Provádět pravidelné kontroly 

strojního zařízení a dbát aby 

nebyly poškozené pohyblivé 

přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

Poškození ihned nahlásit 

svému nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 
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Seřizování 

stroje 

Přimáčknutí  Obsluha 

 

Střední Seřizování stroje provádět 

v klidu stroje. 

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Přimáčknutí 

ruky 

obrobkem 

Obsluha 

 

Střední  

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Pád 

obrobku do 

stroje 

Obsluha 

 

Střední  

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

Obsluha 

 

Střední Při manipulaci s třískami 

používat ochranné brýle, 

ochranné rukavice proti 

pořezu, pracovní halenu 

s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo 

háček 

Pracoviště Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat ochrannou obuv 

s planžetou proti proříznutí. 

 Pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při manipulaci s třískami 

používat ochranné rukavice 

proti pořezu, halenu 

s dlouhým rukávem 

 Zakopnutí, 

pád při 

chůzi  

Obsluha 

 

Střední Odstranit z pracoviště 

jakékoliv komunikační 

překážky, o které lze 

zakopnout. 

Provádět úklid na pracovišti. 

 Uklouznutí, 

pád při 

chůzi 

Obsluha 

 

Střední - Udržovat podlahy suché a 

čisté. Při rozlití kapaliny 

ihned kapalinu posypat 

sorbentem a uklidit do 

nebezpečného odpadu. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

Hydraulický 

olej – slabě 

dráždí oči a 

kůži 

Obsluha Nízké - Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 
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Protokol o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Pracoviště: Vyvrtávací stroj LOCH 

Umístění: Obráběcí hala 

Posuzované 

zařízení 

nebo 

činnost 

Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Odhad 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

při odletu 

Obsluha 

 

Střední Při manipulaci s třískami 

používat ochranné brýle, 

ochranné rukavice proti 

pořezu, pracovní halenu 

s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo 

háček 

Vysypávání 

bedny s 

třískami 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

při odletu 

Obsluha 

 

Střední Při manipulaci s třískami 

používat ochranné brýle, 

ochranné rukavice proti 

pořezu, pracovní halenu 

s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo 

háček 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice. 

Seřizování 

stroje 

Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX. 

Pracoviště Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Nízké Používat ochrannou obuv 

s planžetou proti proříznutí. 

Instalace roštu. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Pracoviště Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha Nízké Označit hrany žlutou barvou. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Přitlačení, 

navinutí, 

Styk 

s horkým 

povrchem, 

rozstřik 

kapalin do 

obličeje, 

odlet třísek 

Obsluha a 

další osoby 

Střední Zákaz vyřazování ochranných 

a bezpečnostních zařízení 

stroje. Zařízení musí být plně 

funkční. 

Před spuštěním stroje provést 

kontrolu funkčnosti. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha a 

další osoby 

Střední Zákaz dotýkat se elektrických 

rozvodů. 
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Obsluha 

vyvrtávačky 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha a 

další osoby 

Střední Zákaz otevírání rozvaděčů. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Navinutí  Obsluha Střední Zákaz demontování 

ochranných krytů. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Popálení Obsluha Nízké Zákaz demontování 

ochranných krytů. 

Zákaz prací na pohonech. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Poškození 

zraku 

Obsluha Nízké Zákaz demontování 

ochranných krytů. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Přitlačení, 

přimáčknutí 

Obsluha Střední Provádět pravidelnou 

kontrolu varovných signálů a 

případnou poruchu nahlásit 

svému nadřízenému a nechat 

ihned opravit. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Přitlačení, 

přimáčknutí 

Obsluha Střední Dodržovat návod na obsluhu. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

ENSIS – 

zdraví 

škodlivý 

Poškození 

plic – 

požitím, 

vdechnutím 

- 

Zánět plic 

Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Zákaz požití. Dodržovat 

základní hygienu. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

ENSIS – 

dráždivý – 

styk s 

pokožkou 

Vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

Hydraulický 

olej – slabě 

dráždí oči a 

kůži 

Obsluha Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

HOCUT - 

Slzení očí, 

vyrážka, 

případně 

NzP, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice 

Při rozstřiku kapaliny 

používat ochranné brýle. 

Při znečištění pracovního 

oděvu se převléknout do 
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čistého a nechat vyprat. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Po práci (při přestávkách k 

jídlu) si řádně umýt ruce 

teplou vodou a mýdlem. 

Načistě umytou pokožku lze 

použít reparační mast. 

Zákaz používání k mytí 

rukou. 
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Protokol o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Pracoviště: Vyvrtávačka B3SN 

Umístění: Obráběcí hala 

Posuzované 

zařízení 

nebo 

činnost 

Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Odhad 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Přímý 

kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivým

i částmi 

zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

Střední Zákaz demontování 

ochranných krytů zařízení. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Přímý 

kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivým

i částmi 

zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

Vysoké Na kryt dát výstražnou 

tabulku „Nebezpeční úrazu 

vtažením.“ 

Při chodu stroje zákaz zásahu 

do prostoru pod ochranným 

krytem klínových řemenů. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Před prací zkontrolovat 

upevnění materiálu.  

Při upínání používat 

nepoškozené nářadí. 

 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Zachycení, 

navinutí 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 

Dbát na správné pracovní 

ustrojí – upnuté rukávy 

zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy 

upravit tak, aby volně 

nevlály. 

Zákaz nošení náramků, 

řetízků, hodinek a jiné 

šperky. 

Neprovádět žádné úkony 

v bezprostřední blízkosti 

rotujících částí vřetena. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Zasažení 

zraku nebo 

jiné části 

těla 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat ochranu zraku – 

ochranné brýle. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

Nízké Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 

OOPP- kožené rukavice. 
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stroje Za chodu používat ochranné 

kryty.  

Obsluha 

vyvrtávačky 

Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Vysoké Používat přidělené OOPP – 

ochranu sluchu. 

Dodržovat stanovené 

bezpečnostní přestávky 

v OŘA mimo riziko hluku. 

Provádět pravidelnou údržbu 

strojního zařízení. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Poškozené 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Provádět pravidelné kontroly 

strojního zařízení a dbát aby 

nebyly poškozené pohyblivé 

přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

Poškození ihned nahlásit 

svému nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice. 

Seřizování 

stroje 

Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX. 

Seřizování 

stroje 

Přimáčknutí

, naražení 

Obsluha 

 

Střední Seřizování stroje provádět 

v klidu stroje. 

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Přimáčknutí 

ruky 

obrobkem 

Obsluha 

 

Nízké Dodržovat Systém bezpečné 

práce.  

Dbát zvýšené opatrnosti a 

dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od 

přepravovaného břemene. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Pád 

obrobku do 

stroje 

Obsluha 

 

Nízké Dodržovat Systém bezpečné 

práce.  

Dbát zvýšené opatrnosti a 

dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od 

přepravovaného břemene. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

Obsluha 

 

Střední Při manipulaci s třískami 

používat ochranné brýle, 

ochranné rukavice proti 

pořezu, pracovní halenu 
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s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo 

háček 

Pracoviště pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat ochrannou obuv 

s planžetou proti proříznutí. 

Instalace roštu. 

 pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 

OOPP – ochranné rukavice 

proti pořezu HYFLEX, 

halenu s dlouhým rukávem. 

 Zakopnutí, 

pád při 

chůzi  

Obsluha 

 

Nízké Odstranit z pracoviště 

jakékoliv komunikační 

překážky, o které lze 

zakopnout. 

Provádět úklid na pracovišti. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

 Uklouznutí, 

pád při 

chůzi 

Obsluha 

 

Střední Udržovat podlahy suché a 

čisté. Při rozlití kapaliny 

ihned kapalinu posypat 

sorbentem a uklidit do 

nebezpečného odpadu. 

 Uklouznutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Provádět pravidelně úklid 

rozstříknutého oleje na 

podlaze. 

Pracoviště Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha Nízké Označit hrany žlutou barvou. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje – 

hydraulický 

olej 

Slzení očí, 

vyrážka, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 
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Protokol o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Pracoviště: Vyvrtávačka B3SN 

Umístění: Obráběcí hala 

Posuzované 

zařízení 

nebo 

činnost 

Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Odhad 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

Pracoviště Střet – 

přitlačení, 

naražení, 

přimáčknutí 

Obsluha a 

další osoby 

Střední Nevstupovat do dráhy před 

pohybující se vůz. 

Dát přednost v jízdě 

projíždějícímu VZV. 

Nevstupovat do dráhy jízdy 

VZV, při otáčení VZV počkat 

až odjede, poté lze 

pokračovat v cestě. 

Pracoviště Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat ochrannou obuv 

s planžetou proti proříznutí. 

Instalace roštu. 

 Pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 

OOPP – ochranné rukavice 

proti pořezu HYFLEX, 

halenu s dlouhým rukávem. 

 Zakopnutí, 

pád při 

chůzi  

Obsluha 

 

Nízké Odstranit z pracoviště 

jakékoliv komunikační 

překážky, o které lze 

zakopnout. 

Provádět úklid na pracovišti. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

 uklouznutí, 

pád při 

chůzi 

Obsluha 

 

Střední Udržovat podlahy suché a 

čisté. Při rozlití kapaliny 

ihned kapalinu posypat 

sorbentem a uklidit do 

nebezpečného odpadu. 

Navážení/v

yvážení 

obrobků 

do/ze strojů 

Poškození 

sluchu 

 Střední Používat přidělené OOPP - 

ochranu sluchu. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje – 

hydraulický 

olej 

Slzení očí, 

vyrážka, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 
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Protokol o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Pracoviště: Hrotový soustruh SVA 100 Numeric 

Umístění: Obráběcí hala 

Posuzované 

zařízení 

nebo 

činnost 

Riziko 
Kdo je 

ohrožen 

Odhad 

rizika 
Bezpečnostní opatření 

Obsluha 

soustruhu 

Přímý 

kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivým

i částmi 

zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

Střední Zákaz demontování 

ochranných krytů zařízení. 

Obsluha 

soustruhu 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Před prací zkontrolovat 

upevnění materiálu.  

Při upínání používat 

nepoškozené nářadí. 

Obsluha 

soustruhu 

Zachycení, 

navinutí 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 

Dbát na správné pracovní 

ustrojí – upnuté rukávy 

zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy 

upravit tak, aby volně 

nevlály. 

Zákaz nošení náramků, 

řetízků, hodinek a jiné 

šperky. 

Neprovádět žádné úkony 

v bezprostřední blízkosti 

rotujících částí vřetena. 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

zraku 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Mimo prostor ochranného 

krytu používat přidělené 

OOPP pro ochranu zraku – 

ochranné brýle. 

Obsluha 

soustruhu 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Nízké Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 

OOPP – ochranné rukavice 

proti pořezu HYFLEX, 

halenu s dlouhým rukávem. 

Za chodu používat ochranné 

kryty.  

Obsluha 

soustruhu 

Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP - 

ochranu sluchu. 
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Obsluha 

soustruhu 

Poškozené 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

 Střední Provádět pravidelné kontroly 

strojního zařízení a dbát aby 

nebyly poškozené pohyblivé 

přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

Poškození ihned nahlásit 

svému nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Při chodu stroje zákaz vstupu 

nebo zásahu do pracovního 

prostoru stroje. 

Manipulace 

s obrobkem 

- upínání 

Pořezání o 

nože 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice. 

Seřizování 

stroje 

Pořezání o 

nože 

Obsluha 

 

Střední Používat přidělené OOPP – 

ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX. 

Seřizování 

stroje 

Přimáčknutí  Obsluha 

 

Střední Seřizování stroje provádět 

v klidu stroje. 

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Přimáčknutí 

ruky 

obrobkem 

Obsluha 

 

Nízké Dodržovat Systém bezpečné 

práce.  

Dbát zvýšené opatrnosti a 

dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od 

přepravovaného břemene. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Manipulace 

se 

zdvihacím 

zařízením 

Pád 

obrobku do 

stroje 

Obsluha 

 

Nízké Dodržovat Systém bezpečné 

práce.  

Dbát zvýšené opatrnosti a 

dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od 

přepravovaného břemene. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

Obsluha 

 

Střední Při manipulaci s třískami 

používat ochranné brýle, 

ochranné rukavice proti 

pořezu, pracovní halenu 

s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo 

háček 

Pracoviště Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

Střední Používat ochrannou obuv 

s planžetou proti proříznutí. 

Instalace roštu. 

 Pořezání Obsluha 

Osoby 

Střední Nedotýkat se třísky holou 

rukou, používat přidělené 
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v blízkosti 

stroje 

OOPP – ochranné rukavice 

proti pořezu HYFLEX, 

halenu s dlouhým rukávem. 

 Zakopnutí, 

pád při 

chůzi  

Obsluha 

 

Nízké Odstranit z pracoviště 

jakékoliv komunikační 

překážky, o které lze 

zakopnout. 

Provádět úklid na pracovišti. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

 Uklouznutí, 

pád při 

chůzi 

Obsluha 

 

Střední Udržovat podlahy suché a 

čisté. Při rozlití kapaliny 

ihned kapalinu posypat 

sorbentem a uklidit do 

nebezpečného odpadu. 

 Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha Nízké Označit hrany žlutou barvou. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje – 

hydraulický 

olej 

Slzení očí, 

vyrážka, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

HOCUT - 

Slzení očí, 

vyrážka, 

případně 

NzP, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha Nízké Před prvním použitím 

seznámit se s bezpečnostním 

listem. 

Používat přidělení OOPP – 

ochranné gumové rukavice 

Při rozstřiku kapaliny 

používat ochranné brýle. 

Při znečištění pracovního 

oděvu se převléknout do 

čistého a nechat vyprat. 

Provádět pravidelné 

prohlídky. 

Po práci (při přestávkách k 

jídlu) si řádně umýt ruce 

teplou vodou a mýdlem. 

Načistě umytou pokožku lze 

použít reparační mast. 

Zákaz používání k mytí 

rukou. 
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6. DISKUSE 

Postup hodnocení rizik a návrhu preventivních opatření je rozdělen do tří kroků. 

Prvním krokem je identifikace nebezpečí. Identifikují se všechna nebezpečí, která 

mohou působit na zaměstnance a mohou způsobit zaměstnanci úraz nebo poškození 

zdraví při práci na určitém výrobním zařízení nebo při určité činnosti. Při identifikaci 

nebezpečí jsem zjišťovala informace o pracovních podmínkách, shromažďovala jsem 

informace ohledně užívání strojů a jiných výrobních zařízení, případně existující 

pravidla, pokyny, návody výrobce, včetně přetrvávajících rizik. Dále jsem zjišťovala 

informace o PÚ a NzP. Při daném kroku jsem zkoumala zbývající úroveň eventuálního 

nebezpečí pro zaměstnance, kteří na stroji/zařízení pracují. 

Tento krok byl v rámci diplomové práci proveden pomocí kontrolních seznamů 

a matice rizik, kdy všechny shromážděné informace byly zahrnuty do kontrolních 

otázek v checklistech a identifikovaných nebezpečích a rizicích v metodě matice rizik. 

Každý výrobce strojů a strojních zařízení musí splnit bezpečnostní požadavky, 

které jsou stanoveny legislativou [5]. Tím zaručuje uživateli, že se mohou spolehnout na 

kvalitu a bezpečnost používaného výrobku. V této diplomové práci se prokázalo, že 

vždy nejsou legislativní požadavky u výrobců dodržovány. Při hodnocení nového 

vyvrtávacího stroje bylo prokázáno, viz příloha č. 1 tabulka č. 11 – Checklist splnění 

základních požadavků NV č. 176/2008 Sb., pro vyvrtávací stroj LOCH, že výrobci 

úplně nedodržují minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před riziky při 

používání strojů a ostatních zařízení při práci. Byly zjištěny nedostatky již u nového 

stroje, proto nejmenovaná firma, přijala opatření, aby se vždy při zakoupení nového 

stroje prováděna před převzetím strojního zařízení kontrola, aby bylo zjištěno, zda 

strojní zařízení splňuje veškeré požadavky a tím je bezpečné. 

Druhým krokem je analýza a hodnocení rizik. Na základě odhadu závažnosti 

poškození je posuzováno identifikované nebezpečí. Tím se stanoví míra daného rizika. 

Existuje několik možností, jak stanovit nebo definovat nežádoucí následky. Hodnocení 

a odhad jejich závažnosti se provádí při splnění obecných požadavků na BOZP a při 

realizaci účinnějších opatření. Tento krok jsem použila ve všech třech metodách: U 

checklistů jsem provedla jednoduché hodnocení přijatelné nebo nepřijatelné riziko. U 

metody matice rizik a u komplexní metody posuzování rizika na pracovním místě jsem 

provedla posouzení míry daného rizika podle stanové míry daného rizika.  
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Třetím krokem je návrh opatření a jejich realizace. Pro zjištěná nepřijatelná 

rizika jsem navrhla technická nebo organizační opatření nebo jejich kombinaci, aby 

existující rizika byla odstraněna zcela anebo omezila působení tak, aby byla 

minimalizována hrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Pokud nemohla být 

provedena žádná opatření, byli vybaveni zaměstnanci příslušnými OOPP.  

Díky výsledkům z metody matice rizik jsem stanovila rizika, která se musí 

každý rok opět kontrolovat, analyzovat a hodnotit. Na základě dalších zkušeností, 

případně díky dalším nehodám, mimořádným událostem nebo pracovním rizikům se 

mohou naskytnout další nebezpečí a rizika pro zaměstnance, která mohou doplnit 

analýzu a hodnocení rizik.  

Z těchto poznatků je patrné, že identifikace a hodnocení rizik je neustále se 

vyvíjející proces, který má v sobě hodně proměnných.   

7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést analýzu a hodnocení pracovních 

rizik ve zvolené části haly nejmenované firmy a odborně posoudit aktuální stav BOZP, 

na základě získaných výsledků zpracovat komplexní návrh opatření k minimalizaci 

popřípadě eliminaci rizikových faktorů a zvýšení úrovně BOZP. 

V teoretické části jsem popsala postupy při různých analýzách a hodnoceních 

rizik. Z nich jsem si pro analýzu a hodnocení rizik vybrala 3 metody, které jsem použila 

v diplomové práci. Jednalo se o metody: 

 Matice rizik 

 Komplexní metoda posuzování rizika na pracovním místě 

 Kontrolní listy, tzv. checklisty. 

Při každém pracovním systému je třeba brát v úvahu mnoho podmínek, které 

daný systém ovlivňují. Pro co nejefektivněji provedenou analýzu a hodnocení rizik je 

nejlepší použít více metod. Pro lepší účelovost jsem si modifikovala kontrolní seznamy, 

upravila jsem si checklisty vytvořením souboru vhodných otázek podle legislativních 

požadavků. Zároveň jsem si upravila hodnocení rizik u matice rizik, abych mohla lépe 

porovnat jednotlivé metody. Jako nejvhodnější metody se po porovnání všech metod 

jevily kontrolní seznamy a matice rizik. Při metodě kontrolních listů jsem stanovila 
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nápravná bezpečnostní opatření, která byla ihned realizována a tím došlo k úplnému 

odstranění rizik.  

Činnosti a strojní zařízení, které jsem identifikovala jako nejrizikovější, jsou: 

 Manipulace s chemickými látkami a směsi s nebezpečnými vlastnostmi 

 Manipulace s břemeny se zdvihacím zařízením 

 Používání ruční elektrické vrtačky 

 Soustruh SUI 63 RP 

 Soustruh SU 90 

 Vyvrtávací stroj B3SN 

 Pracovní prostředí 

 Navážení / vyvážení VZV 

Navrhovaná opatření se týkají hluku, naražení nebo přimáčknutí při seřizování 

obráběcího stroje nebo při výměně nástroje, používání chemických látek či směsí a 

jejich nebezpečných vlastností, odletu třísek a zasažení zraku nebo jiné části těla, 

navinutí nebo vtažení při obsluze soustruhů, úrazem elektrickým proudem, popálení 

horkým povrchem třísek nebo povrchů, pořezání propíchnutí, přitlačení, naražení, 

přimáčknutí osoby vysokozdvižným vozíkem. Spojením všech výsledků jsem 

vyhotovila protokoly o vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci pro jednotlivá strojní 

zařízení, pro manipulaci s materiálem a pro práci s ručním elektrickým nářadím. 

Součástí protokolů jsou i navrhovaná nápravná opatření jako OOPP, stanovené 

bezpečností přestávky, organizační opatření. 

Závěrem bych chtěla říci, že se mi podařilo identifikovat rizika, která nejvíce 

ohrožují zaměstnance ve vybraném pracovním systému – v obráběcí hale, navrhla jsem 

nová bezpečnostní opatření, která již byla realizována. Zjistila jsem, že nejlepší je 

kombinace několika metod při provádění analýzy a hodnocení rizik, protože se dobře 

doplňují. Je dobré si metody upravit pro své potřeby a na konkrétní podmínky. 

Považuji cíl diplomové práce za splněný. Výsledky diplomové práce jsou již 

nyní použity k řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posuzované 

části haly. 
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