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 Seznam použitých zkratek 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky 

 



 

 
 

1 Úvod 

Při provozu dřevoobráběcích strojů se vyskytují značná úrazová rizika vzhledem 

k nebezpečnosti většiny dřevozpracujících strojů, hmotnosti zpracovávaného materiálu, 

tvaru zpracované dřevní hmoty, různorodosti manipulačních a mechanizačních prací. 

Nesmíme se proto spolehnout jen na své štěstí, že právě u toho našeho stroje, který 

právě obsluhujeme, nemůže dojít k žádnému úrazu, nebo na naši zručnost, zkušenost a 

pohotovost, ať již svou nebo našich nejbližších spolupracovníků. Je třeba věnovat 

pozornost i technickému stavu a vybavení stroje, správné volbě nástroje (pilového kotouče, 

nožové hřídele, frézy atd.), údržbě, seřízení, ochranným zařízením, pracovním pomůckám, 

ale i vlastní obsluze těchto strojů. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení BOZP na učilišti, které se zabývá 

vzděláváním mladistvých i dospělých v dřevozpracujících oborech, s cílem vyhledat a 

vyhodnotit rizika při pracích na dřevoobráběcích strojích při praktickém výcviku učňů. 

Dále se zaměří na posouzení stavu strojů z hlediska BOZP, úroveň technické dokumentace 

a používání OOPP. Vyhodnotí pracovní úrazovost a pracovní podmínky učňů na vybraném 

učilišti. Závěrem bude navržena Metodika BOZP pro obsluhu dřevoobráběcích strojů.  

  



 

  

2 Legislativa 

Tato bakalářská práce je zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními 

následujících obecně platných předpisů, v platném znění: 

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

 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 č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

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

a změn.  

 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 a změn.  

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

práci ve znění pozdějších předpisů a změn. 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovní prostředí 

ve znění pozdějších předpisů a změn.  

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

značek a zavedení signálů. 

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

záznamu o úrazu. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

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

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 



 

  

mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 

z důvodu přípravy na povolání. 

 ČSN 49 6110 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky. 

 ČSN EN 1870-18 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: 

Formátovací kotoučové pily. 

 ČSN 49 6105 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a 

válcové pily. 

 ČSN 49 6117 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci 

brusek. 

 ČSN 49 6100 - Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci 

strojů a zařízení. 

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

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

požadavky na konstrukci. 

  



 

  

3 Popis objektu 

Střední odborné učiliště vzniklo již v roce 1949. Zabývá se výukou učňů v oborech 

dřevo obrábění a stavební práce. Tato bakalářská práce se zaměří na podmínky pracoviště, 

kde učni vykonávají praktickou výuku, na jejich výchovu ve vztahu ke strojům a na 

samotný stav dřevoobráběcích strojů. 

Součástí výuky jsou také běžné předměty, jako jsou český jazyk a literatura, 

matematika, cizí jazyk, chemie, tělesná výchova, ekonomika, apod., ale i produktivní práce 

na zakázkách (například výroba nábytku, výroba dřevěných konstrukcí, výstavba 

dřevostaveb, atd.), na kterých žáci získávají praktické znalosti, jak odborné tak, z hlediska 

bezpečnosti u jednotlivých činností a zároveň se učí rovněž zodpovědnému přístupu vůči 

zákazníkům. Pokud odvedou dobrou a kvalitní práci, jsou za ni i finančně odměňováni.  

Střední odborné učiliště je rozděleno do tří budov. V první budově jsou umístěny 

třídy pro běžné předměty, ve druhé je umístěna tělocvična a ve třetí jsou umístěny dílny, 

kde mají učni praktickou výchovu. 

Každá dílna je vybavena toaletou, umývárnou a kuchyňkou, kde nedochází 

k expozici hluku a vibracím. Dále je u každé dílny kancelář, ve které sedí mistr 

zodpovědný za danou dílnu. Dílna má dvě samostatná pracoviště, ve kterých jsou umístěná 

různá strojní zařízení. 

3.1 Popis jednotlivých oborů  

3.1.1 Tesař 

Základní studium oboru tesař trvá 3 roky a je zakončeno závěrečnou zkouškou. 

Učeň se učí základní tesařské práce, jako jsou např. zhotovovat bednění betonových 

konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, 

zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce 

(roubení, podskružení, lešenářské práce). Studovat mohou pouze osoby, jejichž zdravotní 

způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. 



 

  

3.1.2 Truhlář  

Základní studium oboru truhlář trvá 3 roky a je zakončeno závěrečnou zkouškou. 

Učeň se učí základní práce pro výrobu nábytku a dřevěných konstrukcí (okna, dveře,...). Je 

schopen provádět truhlářské práce jak na dílně, tak montážní práce truhlářských výrobků 

na stavbách. Je rovněž kompetentní k dokončovacím pracím (povrchová úprava) i k 

soustružnickým pracím dřevěných materiálů. Rovněž je zručný provádět opravy 

truhlářských výrobků a konstrukcí. I u tohoto studia mohou studovat pouze osoby, jejichž 

zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. 

3.2 Stroje, na kterých se provádí výuka 

 Bruska čelní - používá se pro rychlé tvarování, jemné a hrubé broušení pro úpravu 

výrobků. Vhodné pro všechny druhy dřeva především menší díly.  

 Bruska pásová - používá se především k broušení velkých a rovných ploch, 

dýhovaných povrchů a podobně. (Obrázek 13) 

  CNC stroj 4osé obráběcí centrum - stroj je vhodný na opracování velkoplošných 

materiálů i masivního dřeva při sériové nebo opakující se výrobě. (Obrázek 8) 

 Frézka spodní – stroj, na kterém se vyrábějí spodní drážky nebo zapuštění. 

(Obrázek 12) 

 Frézka srovnávací - slouží k vodorovnému zarovnání spodních povrchů. (Obrázek 

15) 

 Frézka tloušťkovací - je určena k opracování desek, hranolů a lišt na přesnou 

tloušťku. (Obrázek 3) 

 Kolíkovačka - slouží  k vyvrtání děr v přesných roztečích pro kolíky, které slouží 

k pevnému spojení dvou k sobě příslušných dílů. (Obrázek 10) 

 Olepovačka hran - slouží k lepení hran zejména u laminované dřevotřísky. 

 Ostřička na hoblovací nože - slouží k broušení nožů obráběcích strojů. (Obrázek 

9) 

 Pila formátovací - formátovací pila slouží k řezání masivu i formátování 

velkoplošných materiálů. (Obrázek 5) 

 Pila kotoučová - kotoučová pila slouží k podélnému a příčnému řezání materiálu. 

(Obrázek 7) 



 

  

 Pila pásová - pásová pila slouží k dělení materiálu pomocí nekonečného pilového 

pásu. Slouží především k vykružování dílců. (Obrázek 14) 

 Pila zkracovací - slouží pro přesné dělení dřeva. 

 Vrtací dlabačka – stroj, na němž se do dřevěného materiálu vytvářejí podélné 

otvory. Ty se používají hlavně při výrobě čepovaných konstrukčních spojů. Otvory 

se odvrtávají postupným vrtáním, které se navzájem překryjí a nakonec začistí 

podélným posuvem dlabacího vrtáku. 

 Vrtačka - slouží k vrtání kolmých děr. (Obrázek 11) 

Všechny uvedené stroje jsou umístěny v dílnách a učni na nich pracují. 

  



 

  

4 Pracovní úrazovost na vybraném učilišti 

Podle §380 odst. 1 zákona 262/2006 zákoník práce je definován pracovní úraz jako: 

„Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním“.[1] 

V České republice se každoročně vyskytne asi 5500 pracovních úrazů v oblasti 

obsluhy dřevoobráběcích stojů. V mnoha případech je dokázáno, že důvodem vzniku 

pracovního úrazu byl nesprávný pracovní postup nebo nepozornost při obsluze těchto 

strojů. [2] 

Hlavní hlediska, ovlivňující úrazovost, jsou: 

 ruční posuv materiálu u většiny základních typů, 

 vysoká obvodová rychlost nástroje, tvar a ostří zubů používaných nástrojů, apod., 

 zpracovávání nestejnorodého materiálu jakým je dřevo (suky, štípatelnost, trhliny, 

apod.). 

Statistika strojů, které byly nejčastější příčinou pracovního úrazu v ČR, nám ukazuje 

čtyři nejrizikovější stroje, u kterých dochází nejčastěji k úrazu (Graf 1). [2] 

Graf 1: Dřevoobráběcí stroje nejčastěji vedoucí k pracovnímu úrazu v ČR. [2] 
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Již na učilišti, pod odborným vedením pedagogů, získává učeň při vykonávání 

jednotlivých pracovních úkonech prvotní návyky pro dodržování bezpečnostních předpisů 

a technologických postupů, které si sebou odnese do praxe. Proto je důležité dbát na 

dodržování bezpečnostních a pracovních postupů při samotné výuce. Pokud již na učilišti 

byl zvyklý například nepoužívat OOPP, je velice pravděpodobné že je nebude používat ani 

v zaměstnání. 

Pro zpracování následujících grafů (Graf 2) byly znázorněny úrazy, které se 

přihodily na učilišti v souvislosti s dřevoobráběním od roku 2003 do roku 2013. Za tu dobu 

se stalo na učilišti v dřevoobráběcích dílnách 128 úrazů. Žádný z nich nebyl smrtelný. 

V následujícím grafu jsou znázorněny počty úrazů v každém roce zvlášť. 

Graf 2: Počet úrazů na učilišti v letech 2003-2013. 
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Graf 3: Rozdělení pracovních úrazů podle příčiny vzniku v letech 2003-2013. 

 

V grafu (Graf 3) jsou znázorněny příčiny úrazů, které se ve sledovaných letech 

staly. Nejvíce úrazů vzniklo při používání nebezpečných postupů. Důsledkem toho je 

potřeba věnovat učňům zvýšenou pozornost při vykonávaných činnostech, protože úrazy 

mohou být často vážné a vyústit až v trvalé následky. 
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Graf 4: Zdroje úrazů na učilišti v letech 2003-2013. 

 

 Materiál – úrazy, které vznikly poraněním o materiál opracovávaný nebo 

přenášený, zabíraly 43% celkových úrazů. 

 Stroj – úrazy, které vznikly poraněním o dřevoobráběcí stroj, zabíraly 37% 

celkových úrazů.  

 Komunikace – úrazy zahrnující zakopnutí nebo špatné došlápnutí, ke které došlo z 

důvodu odkládání nebo skladování materiálu v komunikačních prostorách, zabíraly 

13% celkových úrazů. 

 Cizí osoba – Zdrojem úrazu byla cizí osoba, která zapříčinila 7% celkových úrazů. 
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Graf 5: Příčin úrazů na učilišti v letech 2003-2013. 

 

 Požívání nebezpečných postupů – zde jsou zahrnuty úrazy, které vznikly 
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- úraz zaviněný nedostatečným dozorem. 

 Nevhodné uspořádání pracoviště - zde jsou zahrnuty úrazy zaviněné 

v důsledku nepříznivého stavu pracoviště či komunikace a zabírají 11% 

celkových příčin úrazu. Patří zde například příčiny:  

- nedostatečný operativní prostor na pracovišti,  

- nepřehledný, zaplněný prostor na pracovišti,  

- překážky, které se neodstranily, po předchozí pracovní činnosti, 

- neupravené komunikace (mokré podlahy),  

- nepořádek na pracovišti spočívající v nesprávném či nevhodném 

umístění materiálu, výrobku, odpadu, nářadí apod. 

 Neopatrnost - je to samostatná skupina zabírající 11% příčin úrazu, která 

zahrnuje úrazy vzniklé díky, nesoustředěností učňů při vykonávané činnosti, 

podcenění rizika nebo nepřipuštění si možnosti úrazu. 

 Cizí zavinění - úraz, který si učeň nezpůsobil vlastním zaviněním, ale 

zaviněním cizí osoby a zabírá 7%.  

Graf 6: Stroje, na kterých došlo k úrazu na učilišti v letech 2003-2013. 

 

Stroje, které byly příčinou úrazu (Graf 6). Nejvíce úrazů bylo u srovnávací frézky 

26%, spodní frézky 21%, tlošťkovací frézky 19% a formátovací pily 12%. 
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Graf 7: Nejčastější druhy poranění, které se staly na učilišti v letech 2003-2013. 

 

Nejčastějším druhem poranění bylo pořezání, které zabíralo až 64% celkových 

úrazů. Pořezané byly téměř vždy horní končetiny, přesněji dlaně a prsty. (Graf 7) 

Časté bylo i pohmoždění a naražení, které vzniklo nesprávnou manipulací břemene 

nebo neopatrností, které zabíraly 13% a 9% úrazů. 

Ojedinělé byly i úrazy typu zlomenina 7%, výron 5% a stržený nehet 2%. 

64% 
13% 

9% 

7% 
5% 

2% 

Druhy poranění 

Pořezání/seříznutí 

Pohmoždění 

Naražení 

Zlomenina 

Výron 

Stržený nehet 



 

  

Graf 8: Nejčastěji zraněná část těla. 

 

Nejčastější místo poranění byly horní končetiny zabírající 73%, přesněji poranění 

prstů a dlaní. (Graf 8) 

K poranění dolních končetin 19% došlo obvykle z důvodu podvrtnutí při špatném 

našlápnutí, ale často taky kvůli zakopnutí o nevhodně umístěný materiál, který byl příčinou 

následného pádu. 

Z důvodu nepoužívání ochranných brýlí dochází v 7% k poranění očí.  
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5 Zjištěné nedostatky na pracovišti učňů 

 

Obrázek 1: Dřevoobráběcí dílna. 

 Odkládání materiálu je nevhodné, protože materiál není zabezpečen proti pádu. Je 

odkládán tak, že se při manipulaci může sesunout či spadnout. (Obrázek 1) 

 Přes dílnu je veden elektrický kabel, který není zakrytý přechodovými deskami 

nebo kryty. Hrozí riziko zakopnutí, nebo mechanické poškození kabelu. (Obrázek 

1) 

Navrhuji tato opatření: 

 Vymezit prostor pro odkládání a skladování materiálu.  

 Elektrický kabel zakrýt přechodový deskami nebo krytý, aby nedošlo k jeho 

mechanickému poškození. 

  



 

  

 

 

 

 Mobilní zásobník na piliny a dřevný prach je zcela plný a z obrázku je patrné, že již 

delší dobu odsávání nefunguje a hromadí se na podlahách, např. také na parapetní 

desce okna. (Obrázek 2) 

 Rovněž odřezky na podlaze, jak je vidět na obrázku, se zde shromažďují již delší 

dobu a tím vzniká také např. nebezpečí zakopnutí. Úklid je na učilišti prováděn 

pouze 1x za týden. (Obrázek 2) 

Navrhuji tato opatření: 

 Zajistit výměnu zásobníku na piliny a dřevný prach.  

 Provádět úklid každý den po ukončení výuky. 

 

Obrázek 2: Nepořádek na pracovišti. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dřevěná deska, umístěná na stojanech vedle stroje, je používána k odkládání 

materiálu. (Obrázek 3) 

 Kolem stroje musí být volný prostor 0,6m a v prostoru obsluhy až 1m. (Obrázek 3) 

 U stroje je velké množství pilin, které nevznikly pouze z jednoho dne obrábění. 

Neprovádí se úklid po skončení výuky v dílně. (Obrázek 3) 

 Na pilinách může dojít k uklouznutí obsluhy s následkem úrazu. (Obrázek 3) 

Navrhuji tato opatření: 

 Odstranit dřevěnou desku, umístěnou na stojanech, která je používána k odkládání 

materiálu. 

 Ponechat volný prostor v místě obsluhy v min. rozsahu 1 m. 

 Vyklidit nahromaděný materiál kolem stroje v rozsahu alespoň 0,6m od stroje.  

 Provádět úklid, alespoň 1x denně. 

Obrázek 3: Tloušťkovačka. 



 

  

 

Obrázek 4: Tloušťkovačka z bočního pohledu. 

 U tloušťkovačky byl skladován materiál v zásuvkách od stolu nebo od skříně. 

(Obrázek 4) 

 Na stroji chybí u ovládacích páček rukojeti. (Obrázek 4) 

Navrhuji tato opatření: 

 Vyklidit nahromaděný materiál kolem stroje v rozsahu alespoň 0,6m. 

 Doplnit chybějící rukojeti. 



 

  

 

Obrázek 5: Formátovací pila. 

 U formátovací pily jsou skladovány v papírové krabici odřezky, které jsou 

naplněny přes její okraj, o krabici s odřezky je opřený další materiál a při 

případném odvážení materiálu může dojít k pádu na osobu, která jej bude odvážet. 

(Obrázek 5) 

 Za pilou je uložený materiál, který je umístěn v obslužném prostoru strojů 

v  (blízko pásové pily a srovnávací frézky), nejsou vymezeny prostory pro 

skladování materiálu a prostory kolem strojů. (Obrázek 5) 

Navrhuji tato opatření: 

 Stanovit a označit prostor, do kterého se umístí krabice na skladování odřezků a 

zařídit její pravidelné včasné vyprazdňování.  

 Vymezit vhodný prostor pro odkládání a skladování materiálu, alespoň 1 m od 

strojů a mimo prostor komunikace.  



 

  

 

Obrázek 6: Formátovací pila 2. 

 Elektrický kabel, který vedl z formátovací pily, byl veden po zemi, aniž by byl 

zakrytý přechodovými deskami nebo kryty. V tomto případě hrozí zakopnutí nebo 

jeho mechanické poškození. (Obrázek 6) 

Navrhuji tato opatření: 

 Elektrický kabel zakrýt přechodovými deskami nebo krytý, aby nedošlo k jejich 

mechanickému poškození. 



 

  

 

Obrázek 7: Kotoučová pila. 

 Za strojem jsou umístěny pytle s pilinami a odřezky, hned za dveřmi, kde se 

vstupuje do dílny. (Obrázek 7) 

 Kolem stroje se hromadí odpadový materiál. (Obrázek 7) 

 Na pracovní ploše stroje, která musí zůstat prázdná a čistá, je odložen materiál a 

úhelník. (Obrázek 7) 

  Ochranný kryt u kotoučové pily je odklopený. (Obrázek 7) 

 Na stroji chybí ovládací tlačítka. (Obrázek 7) 

 Brzda chodu stroje je nefunkční, je opřená o podlahu. (Obrázek 7) 

Návrhy na opatření: 

 Vymezit prostor na odkládání pytlů s pilinami a odřezky mimo komunikace a 

alespoň 1 m od strojů. 

 Vyklidit prostor okolo stroje a zajistit volný průchod. 



 

  

 Udržovat pracovní plochu stroje v čistotě a neodkládat na její plochu žádné 

předměty. Vymezit si prostor na odkládání materiálu, nástrojů, a jiných mimo 

plochu stroje. 

 Nevyklápět ochranný kryt pilového kotouče, protože v této poloze neplní svoji 

ochrannou funkci. 

 Zprovoznit funkčnost brzdy kotoučové pily. 

  



 

  

 

Obrázek 8: CNC stoj 4osé obráběcí centrum. 

 Ze stroje vedou kabely, které nejsou zakrytované přechodovými deskami nebo 

kryty. Hrozí zde riziko zakopnutí nebo mechanické poškození kabelů. Při přenášení 

materiálu je častou používán vozík, který může kabely častějším přejezdem 

poškodit. (Obrázek 8) 

Navrhuji tato opatření: 

 Elektrické kabely zakrýt přechodovými deskami nebo kryty, aby nedošlo k jejich 

mechanickému poškození. 

 

  



 

  

 

Obrázek 9: Ostřička na hoblovací nože. 

 Ze stroje, který je ukotvený k podlaze, vyčnívají více jak 5 cm dlouhé šrouby. 

(Obrázek 9) 

 Stroj je nevhodně umístěn 0,3m od zdi. Vedle stroje je umístěna skříň, do které 

díky umístění stroje není přístup. Za strojem je umístěna tabule, která je používána. 

(Obrázek 9) 

 V rohu dílny je uzávěr s měřidlem, který je zastavěn materiálem, není k němu 

volný přístup a není označen. (Obrázek 9) 

Navrhuji tato opatření: 

 Výměnu šroubů za kratší nebo jejich zakrytí krytem. 

 Pokusit se najít jiné místo a přemístit skříň umístěnou za strojem na jiné místo dále 

od stroje. 

 Přístup k uzávěru vyklidit a udržovat prostor vyklizený a čistý. Označit závěr 

k čemu slouží. 



 

  

 

Obrázek 10: Kolíkovačka. 

 Kolíkovačka není ukotvena k podlaze. (Obrázek 10) 

Navrhuji tato opatření: 

 Stroj ukotvit k podlaze. 

 



 

  

 

Obrázek 11: Vrtačka. 

 Kolem stroje se povalují různé druhy nářadí. (Obrázek 11) 

 Vedle stroje jsou pohozeny odřezky materiálu. (Obrázek 11) 

 U vývodu elektrického kabelu z krabice, chybí ochranné krytí (vývodka). (Obrázek 

11) 

 Utahovací klička je řetízkem pevně připojena k vrtačce. (Obrázek 11) 

Navrhuji tato opatření: 

 Udržovat prostor kolem stroje čistý a vymezit prostor na odkládání nářadí, 

materiálu a jiných pomůcek. 

 Stanovit a označit prostor, do kterého se umístí krabice na skladování odřezků a 

zařídit její pravidelné včasné vyprazdňování.  

 Doplnit ochranné krytí stroje.  

 Utahovací kličku odpojit od stroje.  



 

  

 

Obrázek 12: Spodní frézka. 

 Pracovní prostor u frézky je zastavěn dalším technickým zařízením. (Obrázek 12: 

Spodní frézka 

 Není provedeno bezpečné zakončení uzemňovacího kabelu. (Obrázek 12: Spodní 

frézka 

 Stroj je umístěn pouze 0,4m od zdi, namísto 0,6 m. (Obrázek 12: Spodní frézka 

Navrhuji tato opatření: 

 Elektrický kabel trčící ze zdi bezpečně zakončit nebo úplně odstranit. 

  

 

  



 

  

 

Obrázek 13: Pásová bruska. 

 V blízkosti stroje se nachází nahromaděný materiál včetně pohozených hadic z 

odsávacího zařízení. V prostoru obsluhy je odstaven paletizační vozík, žebřík 

a dřevěný materiál (desky, lišty), vozík, na kterém se převáží materiál a je postaven 

v komunikačním prostoru, díky kterému hrozí riziko pádu nebo zakopnutí. 

(Obrázek 13) 

 Stroj je umístěn pouze 0,5m od zdi, namísto 0,6 m. (Obrázek 13) 

Navrhuji tato opatření: 

 Vyklidit prostor kolem stroje a udržovat ho čistý a průchozí. 

 Vymezit prostor k zaparkování vozíku převážejícího materiál. 

 



 

  

 

Obrázek 14: Pásová pila. 

 U pásové pily chybí odsávání pilin a prachu. Piliny se odstraňují pomocí lopaty do 

plastikového pytle. Není zde využíván mobilní zásobník na piliny. (Obrázek 14) 

 Pásová pila není ukotvena k podlaze. (Obrázek 14) 

Navrhuji tato opatření: 

 Zajistit odsávání pilin a prachu, alespoň mobilním odsáváním. 

 Ukotvit stroj k podlaze. 

  



 

  

 

Obrázek 15: Frézka srovnávací. 

 Frézka srovnávací je umístěna 0,3m od zdi. (Obrázek 15) 

 Ochranný kryt na stroji je poškozený. (Obrázek 15) 

Navrhuji tato opatření: 

 Vyměnit ochranný kryt na stroji za funkční. 

  



 

  

6 Vybavenost a používání OOPP 

Každý učeň je vybaven pracovním oděvem a pracovní obuví.   

V dílně dřevoobráběcích strojů jsou k dispozici OOPP, které jsou volně dostupné.  

 

K dispozici jsou:  

- pouze jedna vyztužená zástěra pro všechny učně, 

- mušlové chrániče sluchu, 

- ochranné brýle čiré, 

- ochranné pracovní rukavice. 

V době, kdy jsem byla na dílně, a učni pracovali, nebyly OOPP nikým používány.  

Doporučuji větší důslednost v kontrole a používání OOPP při praktické výuce. Více 

informativních a příkazových tabulek by připomínalo povinnost nosit OOPP. (Obrázek 17, 

Obrázek 19, Obrázek 22, Obrázek 24) 

 Chrániče sluchu 

Hluk je jakýkoliv nechtěný zvuk, který se projevuje škodlivými účinky na 

zdraví. Hluk v pracovním prostředí je škodlivý nebo rušivý zvuk, který vzniká jako 

vedlejší produkt lidské činnosti při provozu strojních zařízení používaných v řadě 

průmyslových oborů. Dlouhodobá expozice hluku vede k trvalému poškození 

sluchu.[3] 

Hranice poškození sluchu je nad 85 dB(A), v přepočtu na 8-mi hodinovou 

pracovní dobu nebo na 40-ti hodinový pracovní týden. V tomto případě se jedná o 

učně, kteří jsou vystaveni expozici hluku maximálně dvě hodiny denně. Nejsou sice 

hlukem ohroženi, ale i přesto hluk ovlivňuje soustředění, jakož i schopnosti 

reagovat a podávat požadovaný výkon a může vést i k poruchám vegetativního 

nervového systému. (Obrázek 16) 



 

  

                                  

Obrázek 16: Mušlové chrániče sluchu.   

Obrázek 17: Příkazová cedule: Používej chrániče sluchu. 

 

 Ochranné brýle 

Při strojním nebo ručním opracování dřeva, vznikají úlomky a piliny, které 

můžou vletět do oka a vážně poškodit zrak, proto je důležité používat ochranné 

brýle, které riziko vzniku úrazu snižují. (Obrázek 18) 

    

Obrázek 18: Ochranné brýle.     

Obrázek 19: Příkazová cedule: Používej ochranné brýle. 

               

 Vyztužené zástěry 

Na strojích, kde hrozí nebezpečí zpětného vrhu obrobku, musí být obsluha 

vybavena vyztuženou zástěru, která chrání obsluhu proti propíchnutí nebo pořezání. 

Mezi tyto stroje patří frézka tloušťkovací, frézka srovnávací, frézka spodní, 

kotoučová pila a jiné. (   Obrázek 20)  



 

  

o Zpětný vrh - Spočívá v přirozených vlastnostech dřeva, jako je pružnost a 

nestejnorodost. Zpětný vrh vzniká při náhlém stoupnutí řezné síly nebo síly 

vzniklé třením. Při podélném řezání má prořezávané dřevo snahu se za 

řezem zpět přiblížit. Tím je způsobováno, že dřevo, které se svírá za zadní 

části pilového kotouče je tímto kotoučem nadzvednuto a strženo 

k obsluhujícímu pracovníkovi, stojícímu na protilehlé straně stolu. Vzniklá 

energie způsobí vymrštění rozřezávaného dřeva směrem k obsluhujícímu 

pracovníkovi a hrozí nebezpečí propíchnutí nebo zhmoždění břicha nebo 

hrudníku. Zpětný vrh probíhá v několika desetinách sekund, čímž je 

vyloučeno, aby obsluha stroje včas reagovala. Zpětný vrh je 

nejnebezpečnější a nejčastější u kotoučových pil, ale může vzniknout i u 

jiných strojů, zejména u svislých spodních frézek, srovnávaček i pásových 

pil. [4] 

Pozn. V dílně praktické výuky je pouze k dispozici 1 kus vyztužené zástěry pro 12 

učňů. 

 

   Obrázek 20: Vyztužená zástěra. 

 

 Pracovní oděv 

S ohledem na nebezpečné točivé elementy nesmí obsluha nosit volné 

oblečení nebo plášť. Rukávy a nohavice kalhot musí být těsně upnuty a blůza 

zastrčena do kalhot. (Obrázek 21) 



 

  

        

Obrázek 21: Ochranný oděv.     

Obrázek 22: Příkazová cedule: Používej ochranný oděv. 

 Pracovní obuv 

Ochrannou obuv pro učně by měla být zvolená podle rizika tj. uklouznutí a 

pádu břemene na nohu. (Obrázek 23) 

 

                       

Obrázek 23: Ochranná obuv.      

  Obrázek 24: Příkazová cedule: Používej ochrannou obuv.          

  



 

  

Tabulka 1: Tabulka OOPP. 

Název stroje Potřebné OOPP Jsou k dispozici? 

Bruska čelní Ochranné brýle ANO 

Bruska pásová 
Chrániče sluchu ANO 

Ochranné brýle ANO 

CNC stroj 4osé obráběcí centrum Není potřeba X 

Frézka spodní 
Vyztužená zástěra NE 

Chrániče sluchu ANO 

Frézka srovnávací 
Vyztužená zástěra NE 

Chrániče sluchu ANO 

Frézka tloušťkovací 
Vyztužená zástěra NE 

Chrániče sluchu ANO 

Olepovačka hran Chrániče sluchu ANO 

Ostřička na hoblovací nože 
Chrániče sluchu ANO 

Ochranné brýle ANO 

Pila formátovací 

Vyztužená zástěra NE 

Chrániče sluchu ANO 

Ochranné brýle ANO 

Pila kotoučová 

Chrániče sluchu ANO 

Ochranné brýle ANO 

Vyztužená zástěra NE 

Pila pásová 
Chrániče sluchu ANO 

Ochranné brýle ANO 

Pila zkracovací 
Chrániče sluchu ANO 

Ochranné brýle ANO 

Vrtací dlabačka Ochranné brýle ANO 

Vrtačka Ochranné brýle ANO 

  



 

  

7 Rizika 

V příloze č. 1 jsou uvedena rizika, která hrozí při obsluze dřevoobráběcích strojů. U 

každého rizika jsou vypsána opatření, která snižují dané riziko. 

  



 

  

8 Technická dokumentace 

Tabulka 2: Dostupná dokumentace. 

Název stroje 
Výrobní 

dokumentace 

Provozní 

dokumentace 

Vypracovaná 

rizika 

Bruska čelní ANO ANO ANO 

Bruska pásová NE NE ANO 

CNS stroj 4osé obráběcí centum ANO ANO NE 

Frézka spodní ANO ANO ANO 

Frézka srovnávací NE NE NE 

Frézka tloušťkovací ANO ANO ANO 

Kolíkovačka ANO ANO NE 

Olepovačka hran NE NE NE 

Ostřička na hoblovací nože NE NE NE 

Pila formátovací ANO ANO ANO 

Pila kotoučová NE NE NE 

Pila pásová ANO ANO ANO 

Pila zkracovací ANO ANO ANO 

Vrtací dlabačka NE NE NE 

Vrtačka ANO ANO NE 

Doporučení: Neprodleně doplnit provozní a výrobní dokumentace a analýzu rizik. 

8.1 Záznamy o školení 

Školení na učilišti se koná pravidelně, 1x ročně vždy třetí pracovní den v měsíci 

září. Školení se provádí z požární ochrany a školení BOZP. Po každém školení se provede 

prezence a žáci dostanou potvrzení o absolvování školení. Záznamy byly na první pohled 

v pořádku. 

8.2 Všeobecné bezpečnostní požadavky na pracoviště 

 Stroje musí být umístěny tak, aby byly vzdáleny od stěn, sloupů, okolních strojů a 

jiných pevných překážek minimálně 0,6 m a v místě stanoviště obsluhy minimálně 



 

  

1 m. Uvedené rozměry se měří od maximálně vysunutých částí strojů i obráběných 

materiálů.  

 Obslužný prostor má mít šířku minimálně 1 m a nesmí se v něm ukládat žádný 

materiál, předměty, výrobky apod.  

 Pracoviště musí být vybaveno zařízením pro odsávání třísek a prachu od stroje. 

 Pracoviště, na němž se strojní zařízení nachází, musí být řádně osvětleno. 

 Strojní zařízení musí být umístěno tak, aby k němu byl možný přístup ze všech 

stran.  

 Podlahy pracoviště kolem strojů a na přechodech musí být rovné a čisté, nesmí být 

zastavěné materiálem.  

 Podkladové lišty a laťky na podlaze nesmějí zasahovat do průchozích cest. 

 Všechny otvory nebo prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo ohrazeny. 

 Komunikace nesmějí být zužovány materiálem, výrobky apod. a musí být zřetelně 

označené. 

 Materiál, polotovary a výrobky musí být skladovány tak, aby se nepřevrátily, 

nesesuly nebo nebyly příčinou klopýtnutí. 

 Materiál a jiné předměty nesmějí být opírány o stroje a výrobní zařízení, 

konstrukce objektu apod.[4],[5],[6] 

  



 

  

9 Návrh metodiky BOZP, pro obsluhu dřevoobráběcích strojů 

na učilišti 

9.1 Školení 

Před započetím výuky je nutné učně podrobně a prokazatelně seznámit s riziky 

vyskytujícími se při obrábění dřeva, úrazy vzniklými při používání těchto strojů a základní 

konstrukcí jednotlivých strojů se zvláštním zaměřením na bezpečnostně technické prvky 

stroje, jakož i s údržbou stroje a nástroje. Důležité je zaměřit se na správný způsob obsluhy 

strojů, oblečení učně, používání osobních ochranných prostředků apod. Při základním 

školení je třeba učně názorně seznámit podle dokumentace výrobce s postupem prací u 

jednotlivých strojů (jejich spouštění, zastavování, výměna nástroje, údržba, čištění apod.), 

s důležitými bezpečnostně hygienickými aspekty pracoviště, jako je obsluha odsávacího 

zařízení popř. klimatizace, umístění a obsluha hasicích přístrojů, poskytování nezbytné 

první pomoci apod. [2] 

Obsah a náplň školení je dán základními ustanoveními ve vypracované osnově o 

bezpečnostních předpisech, vztahujících se k provozované činnosti (Viz Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.). 

O školení je nezbytné vést písemné záznamy – prezenční listiny a testy 

z přezkoušení znalostí, jako prokazatelný doklad o školení a přezkušování pracovníků. 

9.1.1 Mimořádné školení 

Mimořádné školení by se mělo provádět v případě, že dojde k vážnému nebo 

smrtelnému úrazu, změně bezpečnostních přepisů, zavedení nových postupů nebo koupí a 

zavedení nového stroje. V případě vážného nebo smrtelného úrazu je potřeba všechny 

seznámit s příčinou jeho vzniku, z důvodu zamezení opakování úrazu ze stejné příčiny. 

9.2 Obsluha nebezpečných strojů 

Podle všeobecně platných bezpečnostních předpisů je práce na dřevoobráběcích 

strojích mladistvým zakázána. Podle §6 odstavec 2 písm. a vyhlášky 288/2003 Sb., která 

stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým pracovníkům, a podmínky, za 

nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat z důvodu přípravy na povolání, 



 

  

nám uděluje výjimku prací mladistvých konaných z důvodu přípravy na jejich budoucí 

povolání a jen v případě neustálého odborného dozoru kvalifikovaného pracovníka.[7] 

Mladistvým jsou zakázány práce především spojené s nepřiměřenou námahou, 

zdvihání a přenášení nadměrných břemen. Při přidělování práce mladistvým se musí 

individuálně přihlížet k jejich tělesnému vývoji a zdravotnímu stavu, zvláště u jedinců 

slabších, než odpovídá jejich věku ve spolupráci s příslušným lékařem.[7] 

9.3 Zdravotní způsobilost 

Učni před přijetím na učební obor musí donést potvrzení o zdravotní způsobilosti pro 

daný obor dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání. Zdravotní způsobilost se určuje podle vyhlášky 

393/2006 Sb. o zdravotní způsobilosti. Při lékařské prohlídce se zjišťuje zdravotní stav 

učně, který se uchází o přijetí do učení. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního 

stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku 

lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladených 

na činnost odpovídající výkonu služby, na které je nebo má být učeň ustanoven, se 

posuzuje jeho zdravotní způsobilost. [8] 

9.4 Požadavky na dřevoobráběcí stroje 

9.4.1 Bezpečnostní požadavky na zařízení 

 Musí být zajištěna bezpečná stabilita strojů tím, že budou např. ukotveny k podlaze. 

 Všechny mobilní stroje opatřeny pojezdovými koly, musí být vybaveny brzdami 

pojezdových kol.  

 Zařízení zajišťující ustavení výškové polohy, musí být zajištěno proti samovolné 

změně polohy stolů. 

 Všechny stroje musí být vybaveny mechanickým odsáváním dřevného prachu a 

pilin. 

 Mechanismus pohonu nástroje a strojního posuvu musí být zakryt ochranným 

krytem. 

 Před spuštěním stroje musí být všechny ochranné kryty funkční a v ochranné 

poloze. 



 

  

 U kombinovaných strojů musí být nepoužívané nástroje odstraněny nebo zakryty. 

 Zařízení určené na posun materiálu do řezu, nesmí mít nebezpečná místa, která by 

mohla být příčinou poranění rukou. 

 V případě, že je ovladač zastavení stroje sepnut, musí být všechny pohony stroje 

odpojeny od energií. 

 Musí být zamezeno automatickému opětovnému spuštění stroje pří přerušení 

dodávky elektrické energie. 

 Nouzové zastavení nesmí vyvolat samovolné uvolnění obrobku. 

 Je-li stroj vybaven strojním upínacím zařízením, musí být zamezen proti nebezpečí 

stlačení.[4],[5],[9],[10],[11] 

9.4.2 Bezpečnostní požadavky na obsluhu 

 Obsluhovat uvedené zařízení mohou pouze pracovníci, kteří jsou odborně 

způsobilí, případně vykonávají odbornou praxi a jsou prokazatelně seznámeni 

s obsluhou a riziky stroje. 

 Celý průběh obrábění musí být pozorně sledován. 

 Při obrábění musí stát obsluha bokem k posouvanému materiálu do záběru. 

 Obsluha zařízení musí zajistit, aby zařízení, na němž jsou prováděny pracovní 

úkony, nebylo zatěžováno nad stanovené technické parametry. 

 V případě, že dojde k narušení plynulého obrábění, je obsluha povinna neprodleně 

zastavit chod stroje. 

 Obsluha stroje nesmí žádné z ochranných zařízení demontovat. 

 Posouvat materiál k nástroji se smí, až nástroj dosáhne stanovené obráběcí 

rychlosti. 

 Obsluha stroje nesmí přisouvat materiál do záběru příliš rychle.  

 Obsluha nesmí materiál tlačit do záběru tělem. 

 Materiál se nesmí vsunovat nebo vysunovat násilím. 

 Obráběný materiál musí být posouván k rotujícímu nástroji proti jeho smyslu 

otáčení.  

 Obsluha při obrábění materiálu musí používat stanovené pracovní pomůcky k jeho 

posuvu do záběru. 

 Z materiálu se nesmí ubírat příliš tlustá tříska.  



 

  

 Dlouhý obráběný materiál, přečnívající přes okraj pracovního stolu stroje, je nutno 

podepřít. 

 Piliny, třísky a jiný odpad se z pracovního stolu stroje za jeho chodu může 

odstraňovat pouze vhodnou pomůckou, která musí být umístěna na přístupném a 

viditelném místě tak, aby byla pracovníkovi u stroje k dispozici. 

 Manipulace s materiálem v prostoru zařízení se musí provádět zvlášť opatrně. 

 Rukávy a nohavice kalhot musí mít obsluha těsně upnuty a blůzu zastrčenou do 

kalhot.  

 Po ukončení práce nebo opuštění pracoviště musí obsluha zařízení vypnout od 

přívodu elektrické energie a uzamknout její centrální ovladač. 

 Po ukončení práce provede obsluha stroje úklid pracoviště a vyčistit stroje od 

opracovaného materiálu, třísek a pilin. [4],[5],[9],[10],[11] 

9.4.3 Zakázané činnosti při obsluze zařízení      

 Pracovat na zařízení učňům, bez dozoru pověřené osoby. 

 Používat stroj k jiným účelům, než pro které je výrobcem určen. 

 Vzdalovat se od stroje v případě jeho chodu. 

 Pracovat nebo pokračovat v práci na zařízení pokud na ní vznikne jakákoliv 

porucha nebo dojde k narušení jejího plynulého obrábění. 

 Přetěžovat zařízení nad stanovené technické parametry výrobce.  

 Přisouvat materiál k nástroji dříve, než zařízení dosáhne stanovené rychlosti. 

 Demontovat nebo upravovat ze stroje jakékoliv jeho ochranné zařízení. 

 Používat k práci poškozené nástroje. 

 Pracovat na zařízení, pokud nejsou bezpečně zakryty, všechna nebezpečná místa 

ochranným krytem. 

 Provádět ruční odebírání obrobků v nebezpečné blízkosti rotujícího nástroje. 

 Odstraňovat rukou za chodu stroje z jeho stolu piliny, třísky a jiný odpad.    

 Provádět ruční odebírání obrobků v nebezpečné blízkosti pohonu zařízení. 

 Provádět současně obrábění více kusů materiálu nestejné tloušťky. 

 Čistit, mazat, opravovat nebo seřizovat pohyblivé části zařízení za chodu.  

 Chod stroje zpomalovat nebo zastavovat brzděním rukou nebo jiným nevhodným 

způsobem. 

 Při práci na dřevoobráběcích strojích nesmí obsluha používat rukavice. 



 

  

 Obsluha nesmí nosit s ohledem na nebezpečné točivé elementy vázanku, šálu, 

prstýnky, řetízky, atd. 

 Nosit pracovní plášť a jiné vlající části oblečení. 

 Mít volně rozpuštěné vlasy. [4],[5],[9],[10],[11] 

9.4.4 Bezpečnostní požadavky na nástroje 

 Při výměně nástroje je třeba postupovat podle návodu k používání zpracovaného 

výrobcem. 

 Používané nástroje musí být udržované, nepoškozené, ostré, v řádném stavu a 

správně volené dle pokynů výrobce. 

 Dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nástroji. 

 Při přenášení ostrých nástrojů je třeba používat ochranná pouzdra, která chrání před 

zraněním a nástroj před poškozením. 

 Používané nástroje musí být vyvážené. 

 Na nástroji musí být vyznačeny jeho největší dovolené otáčky. [4],[5],[9],[10],[11] 

9.5 Doplňující požadavky na jednotlivé dřevoobráběcí stroje 

 Frézka srovnávací 

- Nožová hřídel musí být bezpečně zakryt na obou stranách vodícího pravítka 

ochranným krytem. 

- Nože musí být do hřídele upnuty podélnými lištami.  

- Nožová hřídel musí být výhradně válcovitého tvaru. 

- Frézka musí být vybavena přestavitelným vodicím pravítkem, stavitelným bez 

použití speciálního klíče. 

- Vodící pravítko je nutno využívat k bezpečnému posuvu materiálu do řezu. 

- Je zakázáno pracovat na frézce bez použití krátké vyztužené zástěry.[4],[5] 

 Vrtačka 

- Při výměně nástroje musí být vřeteno vrtačky v klidu. 

- Obrobek se musí upnout tak, aby při obrábění nemohlo dojít k jeho pootočení 

nebo našroubování na nástroj. 

- Nástroj nebo pomocné upínací zařízení se nesmí z vřetena uvolňovat jinak než 

vyrážecím klínem. 



 

  

- Třísky smí pracovník odstraňovat z nebezpečného pracovního prostoru za 

chodu vřetena jen pracovními pomůckami nebo stlačeným vzduchem. 

- Je zakázáno při práci na vrtačce rukou přidržovat obrobek, brzdit dobíhající 

vřeteno, drženým předmětem, odstraňovat třísky za chodu. 

- Je zakázáno při práci na vrtačce za chodu odstraňovat třísky vyfukováním ústy. 

[4],[5] 

 Pásová bruska 

- Pro přitlačení brusného pásu k materiálu se používá vždy přítlačný segment. 

- Odstraňování pryskyřice z pracovního stolu brusky je možno provádět jen 

rozpouštědly. [4],[5] 

 Tloušťkovací frézka 

- Tloušťkovačka musí mít provozuschopné zařízení proti zpětnému vrhu. 

- Na frézce musí být omezovač mezní tloušťky obrobků. 

- Obráběné kusy musí být delší, než je vzdálenost mezi vstupním a výstupním 

podávacím válcem frézky. 

- Nože musí být do hřídele upnuty podélnými lištami klínového průřezu a smí jej 

přečnívat nejvýše o 3 mm.  

- Nožová hřídel frézky musí být výhradně válcovitého tvaru. [4],[5] 

 Kotoučová pila 

- Na pilu se nesmí namontovat pilový kotouč většího průměru, než pro který je 

stroj konstruován. 

- Pilový kotouč musí být na vřetenu upevněn tak, aby při spuštění, provozu, 

doběhu nebo brzdění nedošlo k jeho uvolnění. 

- Upínací příruby jednoho pilového kotouče musí mít stejný průměr a stejné 

dosedací plochy. 

- Pilový kotouč pod stolem pily musí být chráněn ochranným krytem. 

- Pila musí být vybavena podélným pravítkem pro rozřezávání. 

- Pila musí být opatřena pravítkem pro příčné řezání. [4],[5] 

9.6 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Při práci je nutno používat předepsané a přidělené osobní ochranné prostředky. 

Osobní ochranné pracovní prostředky se volí takové, které zabrání případnému riziku. 



 

  

V případě, že riziko, které působí na učně je zanedbatelné nebo žádné není potřeba ho 

vybavovat osobními ochrannými prostředky. 

 Učni musí být s přidělenými osobními ochrannými pracovními prostředky a s jejich 

používáním prokazatelně seznámeni. Seznámení provede příslušný vedoucí pracoviště a 

pracovník tuto skutečnost potvrdí podpisem do evidenčního listu OOPP při jeho přidělení.   

Přidělené osobní ochranné pracovní prostředky je obsluha povinna řádně používat. 

 Při návrhu OOPP jsem vycházela z analýzy rizik, která je přiložena v příloze. 

Návrh OOPP: 

 Chrániče sluchu, 

 Ochranné brýle,  

 Respirátory s protiprašnou vložkou,  

 Krátké vyztužené zástěry na ochranu břišní části,  

 Pracovní oděv,  

 Pracovní obuv, 

 Rukavice (Zákaz používání při obsluze dřevoobráběcích strojů). 

9.7 Opravy, seřizování, údržba, čištění zařízení, kontroly a revize 

 Opravy zařízení smějí provádět pouze pracovníci odborné servisní organizace nebo 

zaměstnanci školy k tomu určení. 

 Opravy, seřizování, údržbu a čistění zařízení je možno provádět jen v případě, že je 

zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu. 

 Důkladné vyčištění stroje od dřevného prachu, alespoň 1 x za 3 měsíce. 

 Práce na elektrickém zařízení smějí provádět pouze pracovníci s příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací. 

 Všechny stroje musí být seřízeny v souladu s pokyny výrobce (např. návodem pro 

obsluhu).  

 Pravidelná údržba zařízení se provádí podle pokynů výrobce uvedených v návodu 

k obsluze. 

 Strojní zařízení i jeho okolí je nutno udržovat v čistotě. 



 

  

 U pravidelné údržby je nutné provádět i předepsané mazání stroje. 

 Pokud je nutno provést opravu nebo údržbu zařízení pod napětím elektrického 

proudu, musí k tomu dát souhlas příslušný vedoucí pracovník. 

 Před zahájením opravy musí být učiněna opatření, aby se nepovolané osoby 

nedostaly do styku se zařízením, zejména aby nemohlo dojít k jeho náhodnému 

uvedení do chodu. 

 Opravovat, seřizovat, mazat nebo čistit pohyblivé části zařízení je možno jen, není-

li stroj v chodu. 

 Před uvedením do trvalého provozu musí být u zařízení provedena kontrola:     

- výchozí revize jeho elektrického zařízení, 

- správného ustavení stroje, 

- spolehlivosti všech ovládacích prvků stroje, 

- úplnosti a zkouška funkčnosti instalovaného ochranného zařízení stroje. 

 Obsluha zařízení musí před započetím práce provést kontrolu: 

- funkce ovládacího a ochranného zařízení, 

- stavu nástroje, 

- stavu pracovního stolu. 

 Pověřená osoba musí alespoň jedenkrát za měsíc provést kontroly: 

- technického stavu zařízení, 

- funkčnosti ochranných zařízení,  

- udržování pořádku na pracovišti, 

- používání OOPP. [4],[5],[10],[11] 

9.8 Odsávání 

Při strojním obrábění dřeva se vytváří prach o velikosti menší než 0,01 mm, 

vznikající mechanickým rozrušováním dřeva, které přetrvávají ve vzduchu. Důležitý 

význam má tvar prachových částic. Při dýchání se prach zachycuje na stěnách dýchacích 

cest a způsobuje záněty průdušek, a jiné. A proto je prvořadé omezit vznik prachu a zajistit 

dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje prachu a uplatněná technická a 

technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně prachu v pracovním ovzduší. 

V dílnách, kde se nachází strojní zařízení na obrábění dřeva, je třeba vyměnit vzduch 4krát 

až 6krát za hodinu. [2] 



 

  

U stacionárních strojů trvale instalovaných v dílnách musí být instalováno odsávací 

zařízení, které může být celkové nebo lokální a to v takovém provedení a účinnosti, aby 

prašnost v dílně byla co nejmenší, tj. pod 10 mg.m-3. V dílnách s větším počtem strojů se 

obvykle používá centrální odsávání.  



 

  

10 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo posouzení BOZP na učilišti, které se zabývá výukou 

učňů v dřevozpracujících oborech. Dalším úkolem bylo vyhodnotit pracovní úrazovost a 

pracovní podmínky učňů na vybraném učilišti, vyhledat a vyhodnotit rizika při práci, 

zaměřit se na posouzení strojů z hlediska BOZP, úroveň technické dokumentace a 

používání OOPP.  

Hodnotila jsem úrazy vzniklé na učilišti v letech 2003-2013. Provedla jsem jejich 

rozbor a graficky vyhodnotila podle zdrojů, příčin, druhu dřevoobráběcího stroje, na 

kterém došlo k poranění, a která část těla byla zraněna, případně o jaké poranění se 

jednalo. Učni mohou na strojích pracovat pouze s odborným dozorem, a proto je zarážející, 

že nejčastější příčinou zranění bylo použití právě nebezpečných pracovních postupů. 

Během své práce jsem několikrát navštívila vybrané učiliště, a prohlédla si pracoviště, 

stroje a zařízení, na kterých učni pracují. Nalezené nedostatky jsem zdokumentovala a 

poukázala na ně ve své práci a následně jsem navrhla opatření. Největším nedostatkem, 

který považuji za potencionální vznik pracovního úrazu, bylo nevhodné odkládání 

materiálu na místa, které neslouží ke skladování, nefunkční odsávání pilin a dřevěného 

prachu u strojů, nepořádek na pracovišti a hlavně nevedení učňů svými učiteli praktického 

výcviku k bezpečné práci. Tyto návyky si s sebou učni berou do praktického života. 

Rovněž přístup učňů k bezpečné práci byl v rozporu s předpisy BOZP. Při práci učni 

nepoužívali OOPP, i když je měli k dispozici na pracovišti a byli pod dohledem mistra. 

Dalším problémem bylo, že na pracovišti se nacházela pouze jedna vyztužená zástěra na 12 

učňů, která byla již velmi opotřebovaná. Není důsledně vyžadováno dodržování nošení 

OOPP.  

Technická dokumentace k jednotlivým dřevoobráběcím strojům nebyla kompletní a 

dokonce u některých strojů dokumentace chyběla zcela. Na závěr mé práce jsem navrhla 

metodiku, do které byly zapracovány bezpečnostní požadavky na technická zařízení – 

dřevoobráběcí stroje a také pro obsluhu těchto zařízení, která by měla sloužit na uvedeném 

učilišti ke školení.  
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