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Úvod 

V České republice (dále jen „ČR“) patří zemědělská produkce mezi jedno 

z tradičních odvětví národního hospodářství. Nedílnou součást tohoto oboru tvoří také 

zemědělská technika, do které můžeme zařadit různé typy strojů, jakými jsou například: 

traktory, sklízecí mlátičky, lisy, sklízecí řezačky, pluhy, secí stroje atd. V dnešní době je 

tato technika už natolik vyvinuta, že většina strojů je plně mechanizována a v některých 

případech dokonce i automatizována. Tím se v této sféře zvyšují požadavky na efektivitu 

a kvalitu prováděné práce, časovou náročnost. I přes tyto uvedené výhody dochází 

i v tomto oboru k mnoha závažným úrazům, v nejhorších případech bohužel i k úrazům se 

smrtelnými následky. V této sféře se ale můžeme setkat i s hospodářstvími, které hospodaří 

v horších ekonomických podmínkách, a tato skutečnost se může odrazit i na úrovni 

bezpečnosti práce. 

Zemědělství zahrnuje dvě různorodé oblasti, dle prováděných činností. Těmito 

oblastmi jsou rostlinná a živočišná výroba. V jedné i druhé oblasti je ale jedna společná 

potřeba, používat stroje a technická zařízení, kde je nutno v této souvislosti řešit i otázku 

bezpečné práce. 

Proto je tato práce zaměřena na bezpečné pracovní postupy při opravě a údržbě 

zemědělských strojů ve vybrané firmě. Cílem práce je vytvoření návrhu bezpečného 

pracovního postupu souvisejícím se servisem, opravami a údržbou zemědělských strojů 

a analýzy možných rizik, které mohou při těchto činnostech nastat. Zároveň budou 

navržena opatření vedoucí k odstranění, nebo snížení rizik na přijatelný stupeň. Výsledný 

návrh může být případně společností pro jednotlivé pracovní činnosti v praxi použit. 
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1 Legislativa 

Pro vypracování bakalářské práce jsem použil především platné právní a technické 

předpisy včetně příslušných norem, týkající se požadavků na bezpečný provoz, používání 

strojů a pracoviště. 

Zákony: 

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

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

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

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády: 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (dále jen „NV“), o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhlášky: 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

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

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
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Normy: 

• Norma ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) – Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: 

Obecné požadavky 

• Norma ČSN 73 6059 – Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice 

pohonných hmot. Základní ustanovení 

• Norma ČSN 05 0600 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. 

Projektovanie a príprava pracovísk 

• Norma ČSN 05 0601 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. 

Prevádzka 

• Norma ČSN 05 0610 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové 

zváranie kovov a rezanie kovov 

• Norma ČSN 05 0630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie 

kovov 

• Norma ČSN EN 12717+A1 (20 0708) – Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – 

Vrtačky 

• Norma ČSN EN ISO 23125 (20 0701) – Obráběcí stroje - Bezpečnost – Soustruhy 

• Norma ČSN EN 13218+A1 (20 0717) – Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - 

Pevně umístěné brusky 

• Norma ČSN EN 1494+A1 (27 0810) – Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící 

zdvihací zařízení 
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2 Vymezení pojmů 

Riziko – Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. [1] 

Údržba – Soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se 

poruchám a odstraňují se drobnější závady. [13] 

Oprava – Proces, při kterém se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo 

poškození za účelem uvedení zařízení do předchozího nebo provozuschopného stavu. [13] 

Bezpečnost – Stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo 

sníženo na přijatelnou úroveň. [5] 

Strojní zařízení – Soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, 

který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo 

součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného 

použití. [9] 

Pracovní úraz – Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly 

zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním. [14] 

Analýza rizika – Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí 

a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. [10] 

Identifikace rizik – Proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru 

a umístění. [5] 

Hodnocení rizika – Souhrnný proces posouzení velikosti rizika a jeho přijatelnosti pro 

zdraví a bezpečnost pracovníka. [10] 

Bezpečnostní opatření – prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižující míru rizika. 

[10] 
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Průvodní dokumentace – Soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, 

manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, 

jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení. [8] 

Provozní dokumentace – Soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam 

o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo 

zaměstnavatel. [8] 
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3 Popis společnosti 

Společnost se zabývá prodejem a servisem zemědělské, lesní a komunální techniky 

se zaměřením na traktory, lisy, sklízecí mlátičky a řezačky. Provádí odborné předání 

techniky, zaškolení obsluhy, seřízení stroje a praktické ukázky v provozu. Tato firma byla 

založena v roce 1994 v Ostravě (viz Obr. 1a, b). V začátcích své existence měla tři 

zaměstnance, provozovala opravy a servis zemědělských strojů pro zákazníky z Ostravy 

a přilehlé okolí v rámci Moravskoslezského kraje. Mezi lety 2000 – 2001 se firma rozšiřuje 

a získává tak další nové zákazníky z přilehlých krajů. Zároveň nabízené širší spektrum 

služeb. Během let se podaří pole působnosti zvětšit o dvě dceřiné společnosti v dalších 

krajích ČR. Nejprve v roce 2007 vzniká samostatná společnost sídlící v Lanškrouně. V září 

roku 2011 ji poté následuje pobočka vybudovaná ve Velkém Týnci. 

 

Obrázek 1a, b: Sídlo společnost BV - Technika a.s. v Ostravě 

Firma má nyní zastoupení na území čtyř krajů: Moravskoslezského, Olomouckého, 

Pardubického a Zlínského. Počet pracovníků se v průběhu let postupně navyšoval, v této 

chvíli se toto číslo pohybuje přibližně okolo čtyřiceti. Množství zaměstnanců je tedy více 

než deseti násobkem vzhledem k původnímu obsazení. 
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4 Hodnocení úrazovosti 

Z hlediska bezpečnosti práce je pracovní úrazovost základním kritériem vedoucí 

k  přehodnocení a prevenci problematiky BOZP na pracovištích. Z vývoje ukazatelů 

v období let 2002 až 2012 lze vyčíst klesající tendenci počtu pracovních úrazů (dále jen 

„PÚ“). Tento údaj však mohla ovlivnit i změna ve statistickém sledování úrazů 

a vyhodnocování těchto údajů v jednotlivých odvětvích. V roce 2008 bylo zavedeno nové 

dělení průmyslových odvětví pomocí kódů CZ-NACE. Dřívější způsob členění 

jednotlivých pracovních činností byl prováděn podle OKEČ a vlivem této změny došlo 

k převedení jednotlivých pracovních činností do jiných odvětví. Z tohoto důvodu může 

dojít při porovnávání pracovní úrazovosti, kvůli této změně, k možným odchylkám 

a nepřesnostem. 

4.1 Pracovní úrazy ve společnosti 

Ve zmiňované firmě byly v období mezi lety 2005 až 2013 celkově zaznamenány 

čtyři PÚ. Materiály a zápisy o PÚ před rokem 2005 nebyly patřičně zdokumentovány, 

tudíž nebyly do tohoto přehledu zařazeny. Veškeré úrazy, k nimž došlo, byly uvedené jako 

PÚ s pracovní neschopností (dále jen „PN“) delší než tři pracovní dny (viz Tabulka č.1). 

Příčina těchto čtyř PÚ byla stanovena jako špatně odhadnuté riziko práce. Zdroje úrazů se 

u jednotlivých případů lišily, byly jimi: stěna montážní jámy, vadný kryt, břemeno 

a vozidlo. 

Tabulka 1: PÚ s PN > 3 pracovní dny 

Rok Počet zaměstnanců Četnost PÚ [%] Pracoviště 

2005 28 3,57 dílna 

2006 28 0,00 - 

2007 28 0,00 - 

2008 35 0,00 - 

2009 35 0,00 - 

2010 35 5,71 dílna 

2011 40 0,00 - 

2012 40 0,00 - 

2013 40 2,50 dílna 
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4.2 Porovnání četnosti pracovních úrazů společnosti 

s celorepublikovou úrazovou četností v odvětví zemědělství 

V následující tabulce (Tabulka č. 2) byla porovnána četnost PÚ ostatních v ČR, (tj. 

nad 3 dny PN) s úrazovou četností v hodnocené společnosti. 

Tabulka 2: Porovnání četnosti PÚ s PN > 3 dny, firma/ ČR - obor zemědělství [3][4] 

Rok Četnost PÚ -firma [%] Četnost PN > 3 dny v ČR, zemědělství [%] 

2005 3,57 3,91 

2006 0 3,86 

2007 0 3,64 

2008 0 1,98 

2009 0 2,73 

2010 5,71 2,74 

2011 0 2,63 

2012 0 2,26 

2013 2,5 -  

  

 

  

Průměrná hodnota četnosti PÚ - firma = 1,68 % 

4.3 Grafické vyhodnocení statistických údajů 

Z výsledného grafu (viz Obr. 2) je viditelné, že vyšší nárůst PÚ společnost 

zaznamenala v roce 2010 poté, co se rozšířila o nově vzniklou dceřinou společnost. 

 

Obrázek 2: Graf pracovní úrazovosti  
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5 Oprava a údržba zemědělských strojů 

Údržba a oprava je nezbytná k udržení bezpečného a spolehlivého stavu 

zemědělské techniky. Pokud je tato činnost prováděna nedostatečně, nebo je opomíjena 

může dojít k poruše stroje v terénu (např. na poli) a k následným problémům souvisejících 

s obsluhou. Takto vzniklá nebezpečná situace (při nouzové opravě), může v horším případě 

zapříčinit vznik PÚ. 

Pravidelné servisní prohlídky mají podstatný vliv na bezporuchovost zemědělských 

strojů a ovlivňují také jejich životnost. Tento proces je o to více komplikovaný, jelikož se 

jedná o stroje nadměrných rozměrů a hmotností (viz Obr. 3a, b). 

 

Obrázek 3a, b: Jednotlivé stroje při opravě a údržbě 

5.1 Prostory pro provádění oprav a údržby 

Areál společnosti tvoří tři základní objekty (dílna, administrativní budova 

a předváděcí hala), které se rozléhají podél zpevněné venkovní plochy (viz Obr. 4). 

Objekt dílny, ve kterém se provádí většina opravárenských a údržbářských prací 

zemědělských strojů, je rozdělen na dvě hlavní části. První část má výhledově sloužit jako 

sklad olejů, tento prostor je nyní ve stádiu přestavby. Druhou část objektu tvoří dílna, kde 

se provádějí zmíněné opravy a servis. V budově se nachází také sektor využívaný jako 

zázemí pro zaměstnance – šatní prostory, sociální zázemí (WC, sprchy). 
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Dalším prostorem je administrativní úsek, který zahrnuje samostatnou kancelářskou 

budovu a přilehlé venkovní plochy, určené jako parkoviště pro zákazníky a zaměstnance. 

Poslední část tvoří předváděcí hala, která je využívána zejména pro nabídku 

a prodej strojů. Zde si mohou zákazníci prohlédnout nově nabízené stroje. V objektu se 

nachází také prostory sloužící jako sklad strojů a materiálu. 

 

Obrázek 4: Plánek areálu společnosti 

Samotný prostor dílny je vybaven pracovními jámami, svářečským pracovištěm, 

zdvihacím zařízením (dále jen „ZZ“) a stanovištěm pro uskladnění vázacích prostředků. 

V tomto prostoru se nacházejí také stroje pro kovoobrábění, jsou jimi: stojanová bruska, 

univerzální hrotový soustruh, strojní (rámová) pila na kov a stojanová vrtačka. 

5.2 Jednotlivá pracoviště a technická zařízení v dílně 

Pro zajištění bezpečných pracovních postupů při opravárenských činnostech je 

nezbytné, aby zaměstnavatel zajistil pracoviště v souladu s platnou legislativou. Tato 

kapitola popisuje jednotlivé části pracovišť, strojních zařízení a jejich základní zhodnocení 

technického stavu s následujícími navrženými opatřeními pro odstranění zjištěných 

nedostatků a minimalizaci rizik pracoviště. 
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5.2.1 Pracovní jámy 

Popis pracoviště 

Pracovní jámy jsou využívány pro práce na spodcích zemědělských strojů, 

převážně traktorů. Tři pracovní jámy jsou o rozměrech: délka = 5,2 m; šířka = 1 m; 

hloubka = 1,1 m (viz Obr. 5). Čtvrtá pracovní jáma se velikostně odlišuje od ostatních, 

jelikož se jedná o místo pro opravu rozměrnějších strojů (např. sklízecích řezaček), 

rozměry jámy jsou: délka = 8,2 m; šířka = 1,2 m; hloubka = 1,35 m. 

Výbava všech jam je v podstatě stejná, tvoří ji: elektrická zásuvka (24 V), prostor 

na odkládání nářadí a pomůcek, osvětlení, ruční zvedák. Přístup do jam vede po schodech 

o pěti stupních. Povrch stěn jam je udržovaný a čistý. 

Povrch podlah pracovišť je rovný, zpevněný, jeho nosnost a typ odpovídá využití. 

Pro zakrytí pracovních jam, ve chvílích kdy nejsou používány, slouží dostatečně únosná 

dřevěná prkna. 

U každého pracoviště tohoto typu jsou na zdi vyvěšeny bezpečnostní pokyny 

a zakázané činnosti. 

 

Obrázek 5: Pracovní jáma 
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Každé pracoviště je označeno těmito bezpečnostními značkami:  

• „Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v pracovní jámě“,  

• „Zákaz vstupu nepovolaných osob do pracovní jámy“ a  

• „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“. 

 

Obrázek 6: Provizorní schody vedoucí do pracovní jámy 

Zjištěné nedostatky: 

1. Schody do jámy nejsou opatřeny alespoň z jedné strany záchytným madlem. 

2. Do pracovní jamy vedou schody o rozdílné nástupní výšce. 

3. Jámy nejsou vybaveny záchytnou jímkou pro zachycení nebezpečných látek 

(olejů). 

4. První nástupní a poslední výstupní schodišťový stupeň není odlišně barevně 

označen od okolní podlahy. 

5. Jednotlivá pracoviště nejsou vybavena výstražnými značkami, např. „Nebezpečí 

pádu“ (viz Obr. 7). 

6. Značení manipulačního prostoru u některých pracovních jam je již opotřebované 

natolik, že ho lze vidět pouze na některých místech. Při najíždění zemědělského 

stroje na jámu nejsou rozpoznatelné okraje prostoru montážní jámy (viz Obr. 5), 

čímž hrozí pád stroje. 
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7. Pracovní jámy nejsou vybaveny zarážkami a vodícími lištami, které zabraňují 

bočnímu sjetí zemědělského stroje do jámy. 

8. Dřevěné provizorní schody vedoucí do jedné z pracovních jam neodpovídají 

požadavkům na konstrukci, jejich umístění je nevhodné (viz Obr. 6). 

Navrhuji tyto opatření: 

1. Vybavit schody alespoň z jedné strany záchytným madlem. 

2. Provést rekonstrukci schodů vedoucích do pracovní jámy tak, aby jejich výška 

odpovídala normovým hodnotám. 

3. Vybudovat v pracovních jamách záchytné jímky. 

4. Vyznačit bezpečnostním označením první nástupní a poslední výstupní stupeň 

u schodů vedoucích do pracovní jámy. 

5. Vybavit jámy bezpečnostními značkami, upozorňující na nebezpečí pádu (viz 

Obr. 7). 

6. Provést obnovu bezpečnostního značení, které vyznačují nebezpečný (manipulační) 

prostor kolem pracovních jam. 

7. Opatřit pracovní jámy zarážkami a vodícími lištami. 

8. Používané náhradní (dřevěné) schodiště upravit tak, aby šířka (nástupní plocha) 

a výška jednotlivých stupňů odpovídaly normovým hodnotám. Zajistit dostatečně 

velký volný prostor pro výstup z jámy. 

 

Obrázek 7: Příklad značení - výstražná bezpečnostní značka – „Nebezpečí pádu“ [7] 
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5.2.2 Svářečské pracoviště 

Popis pracoviště 

Ve společnosti se využívá svařování obloukového i svařování pomocí plamene. 

V rohu dílny (viz Obr. 4) se nachází stanoviště, kde jsou uskladněny tlakové láhve 

a jednotlivé svářecí soupravy. Pracovní a manipulační prostor umožňuje bezpečně 

svařovat, sestavovat a manipulovat s materiálem. Části zařízení a materiály jsou na 

svářečském pracovišti rozmístěny tak, aby nevznikla stísněná a kolizní místa. Svařovaný 

materiál je na pracovišti ukládán tak, aby bylo zabráněno jeho případnému pádu. Výstražné 

a informační tabulky s uvedením druhu plynu jsou umístěny na vstupu do objektu. Pro 

výkon práce svářeče je vyhrazen dostatečně volný prostor, na pracovišti je zajištěno 

dostatečné osvětlení. Podlaha svářečského pracoviště je v provedení z nehořlavého 

materiálu, odolná proti mechanickým vlivům. Povrch podlahy je rovný a neklouzavý. 

Větrání pracoviště je provedeno kombinovaným způsobem - přirozeným a nuceným 

pomocí digestoře. Svářečské pracoviště je vybaveno vhodnými hasicími přístroji 

(práškovými) a pro případ uzavření lahvového ventilu rukavicemi z nehořlavého materiálu. 

Pracoviště je opatřeno přívodem vody pro případ potřeby ochlazení ohřáté acetylenové 

láhve. 

 

Obrázek 8a, b: Svářečské pracoviště 

Zjištěné nedostatky: 

1. V prostoru svářečského pracoviště se vyskytovaly nezajištěné tlakové láhve proti 

převržení (viz Obr. 8a, b). 



15 

2. Vstup do objektu nebyl opatřen informační tabulkou s uvedeným množství 

tlakových lahví. 

3. Plynové láhve na pojízdné svářečské soupravě nebyly zajištěny proti převržení (viz 

Obr. 8a). 

Navrhuji tyto opatření: 

1. Všechny tlakové láhve užívané na pracovišti zajistit proti převržení (například: 

stojany, třmeny, řetězy, objímkami, nebo kovovými pásy). Jednotlivé láhve musí 

být zabezpečeny proti převržení ve dvou třetinách výšky láhve. Ke každé láhvi 

musí být zajištěn volný přístup. 

2. Označit vstupní vrata do objektu informacemi o množství tlakových lahví na 

pracovišti. 

3. Provést zajištění plynových láhví na pojízdné svářečské soupravě. 

5.2.3 Manipulace s břemeny a materiálem 

Popis zařízení 

Pro zdvihání břemen ve venkovním prostoru areálu pracovníci společnosti 

využívají nakladače JCB Loadall s přídavným zařízením, v opravárenské dílně slouží ke 

zvedání břemen pojízdný skládací hydraulický zvedák (viz Obr. 9a, b). Vazačské 

prostředky jsou uskladněny (zavěšeny) na kovových stojanech, upevněných na zdech. 

 

Obrázek 9a, b: Používaná zdvihací zařízení 
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Zjištěné nedostatky: 

1. V opravářské dílně chybí pevně zabudované ZZ sloužící pro manipulaci s motory, 

převodovkami, apod. 

2. Některé vázací prostředky nejsou označeny nosností a evidenčním číslem. 

3. U veškerých prací související s výměnou kol (vážící každé až 600 kg) není zajištěn 

bezpečna demontáž/montáž těchto prvků. 

Navrhuji tyto opatření: 

1. Pro zjednodušení manipulace s nadměrnými břemeny zvážit pořízení a zabudování 

ZZ o potřebné nosnosti do objektu dílny. 

2. Zajistit označení všech používaných vázacích prostředků (lan a řetězů) potřebnými 

údaji o nosnosti a evidenčními čísly. Veškeré vazačské prostředky navrhuji 

umisťovat na stanoveném místě, aby nebyly volně pokládány v prostoru dílny. 

3. Vybavit dílnu zařízením (viz Obr. 10) pro usnadnění a zajištění bezpečné 

manipulace při demontáži/montáži kol traktorů či jiných zemědělských strojů. 

 

Obrázek 10: Manipulační vozík na pneumatiky 
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5.2.4 Venkovní pracoviště 

Popis pracoviště 

Jedná se o přechodné pracoviště, umístěné před budovou dílny, kde se provádějí za 

dobrých klimatických podmínek (např. v letním období) zejména dokončovací montážní 

práce (viz Obr. 11). Dochází zde především: k dotahování mechanických spojů, kompletaci 

jednotlivých dílů karoserie stroje, včetně úprav a doladění drobných nedostatků. Povrch 

manipulačních ploch a komunikací na tomto pracovišti je rovný a zpevněný. Pracoviště je 

odvodněno a dostatečně osvětleno. 

 

Obrázek 11: Venkovní pracoviště 

Zjištěné nedostatky: 

1. Venkovního pracoviště je zastřešeno pouze částečně, pracovníci v případě deště 

musí přerušit práci. 

2. Prostor pracoviště a komunikace nejsou vyznačena (viz. Obr. 11). 

3. Na venkovním pracovišti se nevyskytuje bezpečnostní značení (např. 

„Nepovoleným vstup zakázán“, „Kouření zakázáno“, atd.). 

Navrhuji tyto opatření: 

1. Vybavit venkovní pracoviště přístřeškem proti povětrnostním vlivům. 
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2. Zajistit označení pracoviště, kde se provádějí opravy a drobné servisní práce na 

zemědělských strojích tak, aby bylo zřetelné, kde probíhá komunikace a kde se 

provádí opravy, případně drobné servisní práce. 

3. Vybavit venkovní pracoviště patřičnými bezpečnostními značkami. 

5.3 Další technická zařízení, využívaná při opravách 

5.3.1 Stojanová vrtačka 

Popis zařízení 

Stojanová vrtačka je obsluhou používána především k vrtání, zahlubování 

a vystružování otvorů do různých materiálů. V manipulačním prostoru zařízení se nachází 

trvalé překážky - dřevěná bedna s nářadím (viz Obr. 12). Vrtací hlava zařízení je vybavena 

ochranným krytem řemenic. Na pracovní desce stojanové vrtačky jsou připevněny upínky 

pro posuvné prvky, které zajišťují bezpečné připevnění obrobku na stůl a zároveň zabraňují 

pootočení obrobku. Vřeteno vrtačky se samočinně vrací do horní polohy, v této poloze je 

zajištěno. Kryt vrtacího zařízení je označen bezpečnostními značkami. Uzamykatelný 

vypínač je vybaven a zajištěn krytem v uzavřené poloze proti neoprávněnému nebo 

nechtěnému zapnutí (pomocí visacího zámku). Zařízení je vybaveno nouzovým tlačítkem 

(stop tlačítkem). [11] 

 

Obrázek 12: Stojanová vrtačka 
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Zjištěné nedostatky: 

1. Není zajištěn dostatečně velký prostor pro obsluhu stanoviště stojanové vrtačky. 

Navrhuji tyto opatření: 

1. Uspořádat pracoviště tak, aby vzdálenost od trvalých překážek byla nejméně 

600 mm a v místě stanoviště obsluhy nejméně 1000 mm. 

5.3.2 Stojanová bruska 

Popis zařízení 

Stojanová dvoukotoučová bruska je pracovníky využívána k broušení kovových 

součástí, dílců a pro ošetření nástrojů (vrtáků, soustružnických nožů, apod.). 

 

Obrázek 13a, b: Stojanová bruska 

Zjištěné nedostatky: 

1. Vzdálenost brusných kotoučů od ochranných krytů je více než doporučovaná 

vzdálenost dle příslušné normy (ČSN EN 13218+A1), která je 5 mm, aby zachytily 

v případě potřeby roztržený brusný kotouč (viz Obr. 13b). 

2. Brusný prach není sveden do nádobky s vodou, případně do odsávacího centrálního 

zařízení. Jsou zde pouze části odsávacího zařízení a nádoba, které ale v této podobě 

neplní požadovanou funkci odsávání. 
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3. V prostoru vstupu a výstupu do/z prostoru dílny, vedle stojanové brusky se nachází 

deska a hranol na místo schodů, ke zmírnění sestupu (nástupu) na podestu. 

4. Na stojanové brusce není vyznačen pracovní smysl otáčení vřetena brousícího 

kotouče. 

Navrhuji tyto opatření: 

1. Seřídit mezeru mezi brusným kotoučem a ochranným zařízením na maximální 

požadovanou hodnotu, tedy 5 mm. 

2. Funkci odsávání, případně svedení pilin a brusného prachu do nádobky s vodou 

upravit tak, aby se splnil požadavek ochrany pracovníka před vzniklým brusným 

prachem. 

3. V místě sestupu z podesty odstranit desku a hranol a vybudovat schody. 

4. Označit trvanlivou a dobře viditelnou šipkou smysl otáčení brusných kotoučů na 

stroji. 

5.3.3 Soustruh 

Popis zařízení 

Univerzální soustruh umožňuje téměř všechny druhy obrábění (např. soustružení 

kuželů, frézování drážek a ozubených kol, atd.). Umístění stroje v blízkosti oken zajišťuje 

přirozené osvětlení denním světlem. V případě nedostatku světla je stroj vybaven umělým 

osvětlením. Vzniklý odpad (špony) je pravidelně odklízen a ukládán do vyhrazených 

sběrných nádob. Stanoviště je opatřeno dřevěným roštem (viz Obr. 14). 
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Obrázek 14: Univerzální hrotový soustruh SN 40 C 

Zjištěné nedostatky: 

1. V místě obsluhy soustruhu jsou skladovány železné trubky a jiný kovový materiál 

včetně plastových lahví s obsahem olejů a jiných tekutin. 

Navrhuji: 

1. Odstranit železné trubky a ostatní kovový materiál z prostoru obsluhy soustruhu. 

5.3.4 Strojní pila 

Popis zařízení 

Tento stroj je ve společnosti používán k příčnému dělení a zkracování válcovaných 

a tažených tyčí, profilů vyrobených z oceli (nerezové oceli, barevných kovů) a umělých 

hmot. Stroj je vybaven bezpečnostními a ochrannými zařízeními, včetně bezpečnostních 

značek. Pracoviště je vybaveno bezpečnostními pokyny. [2] 
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Obrázek 15a, b: Strojní pila - rámová 

Zjištěné nedostatky: 

1. Na stanovišti strojní pily není prováděn pravidelný úklid kovového odpadu (viz 

Obr. 15 b). 

2. V místě obsluhy strojní pily jsou skladovány železné trubky (viz Obr. č. 15 a) a jiný 

kovový materiál. 

Navrhuji: 

1. Provést pořádek na pracovišti. Odstranit kovový prach a zbytky materiálu pomocí 

smetáku, škrabky, apod. 

2. Odstranit železné trubky a ostatní kovový materiál z prostoru obsluhy strojní pily. 
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6 Povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel musí: 

 Zajistit a provést školení svých zaměstnanců (vstupní, periodické, speciální - 

opakované školení u odborně způsobilých osob) v pravidelných intervalech 

(nejméně jednou ročně) o všech bezpečnostních předpisech, obsluze a technických 

pravidlech (týkajících se jednotlivých strojů). 

 Přezkoušet znalosti z předpisů BOZP u zaměstnanců. Zajistit provádění průběžných 

kontrol, zda si zaměstnanci při práci uvědomují bezpečnostní pravidla a možná 

ohrožení. 

 Dokumentovat a vést záznamy o veškerých provedených školeních a instruktážích, 

včetně záznamů o výsledcích. 

 Zajišťovat pracovnělékařské prohlídky u svých zaměstnanců v souladu: 

s vyhláškou č. 79/2013 Sb., s návrhem zařazení prací do kategorií. 

6.1 Požadavky na odbornou způsobilost zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci, kteří v dílně pracují a provádějí činnosti spojené s opravou 

a údržbou zemědělských strojů jsou povinni vlastnit tyto průkazy: řidičské oprávnění 

(skupina B a T), svářečský, strojnický a vazačský průkaz. Níže přiložená tabulka (Tabulka 

č. 3) uvádí četnost periodických školení u zaměstnanců s odbornou způsobilostí. 

Tabulka 3: Četnost periodických odborných školení 

Profese Lhůta 

Svářeč 1 x 2 roky 

Řidiči mot. vozidel (profesní) 1 x ročně 

Řidiči mot. vozidel (referenti) 1 x 2 roky 

Obsluha ZZ, vazač 1 x 2 roky 

Strojník zemědělských strojů 1 x 2 roky 
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7 Analýza rizik 

Pro provedení analýzy rizik je možné použít různých metod. Doposud je ve 

společnosti používána analýza rizik vytvořená pomocí metody Failure Mode and effect 

Analysis (dále jen „FMEA“). Tato metoda je založena na rozboru způsobu selhání a jejich 

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

vedených selhání. Metoda FMEA slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje 

jednoduché poruchy.[12] 

Tato metoda se provádí zejména pomocí brainstormingu, při kterém skupina 

hodnotitelů ohodnotí jednotlivé sledované faktory pracovních rizik. Dříve provedenou 

analýzu rizik, která již neodpovídá současným pracovním podmínkám a vybavenosti dílny, 

jsem zaktualizoval. 

Nejprve byly vyhledány možné zdroje rizik, které byly podrobeny analýze na 

pětibodové škále. Posuzovány byly tři parametry: pravděpodobnost vzniku a existence 

rizika (P), pravděpodobnost následků (N) a názor hodnotitele (H). Při této analýze jsem 

vycházel z výpočtu míry rizika (viz vzorec 1). Výsledná míra rizika (R) byla vypočtena 

jako součin jednotlivých hodnot P, N, H. Výsledky a doporučená opatření pro zlepšení 

bezpečnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. 

R = P x N x H   (1) 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že největší riziko hrozí při nahodilém 

pohybu zemědělského stroje nebo při pádu opravovaného zemědělského stroje, popřípadě 

jeho částí. Z tohoto důvodu jsem se na tyto nejrizikovější oblasti ve své bakalářské práci 

zaměřil. 
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8 Návrh pracovního postupu 

Opravárenské práce, které se v dílně provádějí tj. seřízení nápravy, výměna 

předního náhonu, motoru, kola, převodovky apod. patří mezi nejčastější druhy činností, 

které jsou pracovníky prováděny v dílenském prostoru a některé jednoduché práce 

vzhledem k nedostatku místa v dílně se provádějí ve venkovním prostoru před dílnou. 

8.1 Bezpečné pracovní postupy související s opravami a údržbou 

zemědělských strojů 

Opravárenské činnosti mohou být prováděny pouze na určených místech v areálu 

společnosti, tj. dílna a venkovní pracoviště (viz Obr. 4). 

8.1.1 Pokyny před zahájením prací 

 Je-li nutné při opravě (údržbě) použit pracovní jámu, musí zaměstnanec 

vykonávající tento úkol, provést odstranění krytu této jámy (dřevěné desky). 

 Poté řádně nacouvat nad pracovní jámu na vyznačené místo. Pokud si zaměstnanec 

není dostatečně jist, zajistí, aby na couvání dohlížel další zaměstnanec. Přivolaný 

kolega bude signalizovat, jakým způsobem se má obsluha dopravního prostředku 

pohybovat. Povinnost obsluhy stroje je vždy mít vizuální kontakt se zaměstnancem, 

který mu s naváděním pomáhá. V případě ztráty vizuální kontaktu, je povinností 

zaměstnance obsluhujícího stroj zastavit a přesvědčit se o další bezpečné 

manipulaci se zařízením zemědělské techniky. 

 Před zahájením samotné opravárenské činnosti musí být zemědělský stroj vždy 

zajištěn proti samovolnému pohybu (Obr. 16) určenými přípravky, například klíny. 

 Pro opravy musí zaměstnanec používat pouze určené nářadí a pracovní pomůcky. 

 Před zahájením opravy je nutné, aby zaměstnanci byli seznámeni s průvodní 

dokumentací zařízení zemědělské techniky (návodem k obsluze). Totéž platí 

o pokynech pro práci s ručním nářadím, které jsou součástí jiného interního 

předpisu zaměstnavatele (např. návod k použití, popř. MPBP). 
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 Údržbářskou činnost je nutno provádět podle plánu údržby vypracovaného 

v souladu s pokyny výrobce a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu. 

 V případě, že je při opravě nutné odstranit provozní kapaliny z nádrže 

zemědělského stroje, musí být odčerpány tyto kapaliny do předem připravených 

nádob (kovových barelů). 

 Při práci je povinností pracovníků používat přidělené osobní ochranné pracovní 

prostředky (dále jen „OOPP“). Rozsah používaných OOPP je uveden v dalším 

interním předpisu zaměstnavatele. 

 O provedených opravách zemědělských strojů musí být v provozní dokumentaci 

zhotoven písemný záznam s udáním provedených technických zásahů, použitých 

náhradních dílů, dat a jmen osob provádějících opravy a jejich kontroly. 

 V případě, že nastane mimořádná situace (zjištění závažnější závady, zjištění 

poškozeného nářadí, které se používá pro opravu apod.) informuje zaměstnanec 

o této skutečnosti svého přímého nadřízeného a ten rozhodne o dalším postupu 

prací. 

Opravy, údržba a kontroly zemědělské techniky se musí provádět podle návodu 

stanoveného výrobcem nebo technologického postupu stanoveného vedoucím servisu 

(popřípadě vedoucím dílny). Za tímto účelem musí mít každý zaměstnanec k dispozici 

dokumentaci daného opravovaného stroje. 

8.1.2 Bezpečný pracovní postup 

 Opravu či kontrolu spodku vozidla lze provést pouze při vypnutém motoru (pokud 

výrobce nestanovil jinak). 

 Pokud bude vozidlo nebo jeho části zvednuto, zajistěte ho proti náhodnému 

pohybu. 

 Neprovádějte jakékoliv manipulace pod nezajištěnou zvednutou korbou. 

 K opravám používejte pouze nástroje, nářadí a ochranné pomůcky, které jsou 

v nepoškozeném stavu. Vadné okamžitě vyřaďte (vyměňte). 

 V průběhu práce je nutné, aby zaměstnanci udržovali na pracovišti pořádek. 
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 Naložené vozidlo lze opravovat pouze v případě, že je zabezpečena jeho stabilita. 

 Neprovádějte na vozidle demontáž jeho součástí, které by svou hmotností mohly 

ohrozit bezpečnost pracovníků, bez zajištění proti uvolnění a pádu. 

 Nemanipulujte s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která 

vyloučí nežádoucí pohyb vozidla nebo jeho částí. 

 Při huštění pneumatik nenamontovaných na vozidle s ráfkem opatřeným závěrným 

a pojistným kruhem nebo děleným ráfkem používejte bezpečný kryt nebo zařízení, 

které plní obdobnou funkci. 

 Povinností zaměstnanců je nahlásit svému přímému nadřízenému nebo jinému 

vedoucímu zaměstnanci vznik jakéhokoliv PÚ, a to jak svého, tak i PÚ, kterého je 

svědkem. Povinnost vedoucího zaměstnance je zajistit poskytnutí první pomoci 

(např. ošetření vzniklého PÚ prostředky pro poskytování první pomoci). O všech 

PÚ je vedoucí zaměstnanec pracoviště povinen vést evidenci. 

 Každou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost, hlaste svému 

přímému nadřízenému. Přímý vedoucí zaměstnanec je následně povinen stanovit 

opatření tak, aby nemohlo dojít např. ke vzniku PÚ. 

 

Obrázek 16: Stroj není zajištěn klíny proti samovolnému pohybu 
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V dílně vybavené montážní jámou je všem zaměstnancům zakázáno: 

 Zdržovat se v pracovní jámě v době přistavování a odjezdu vozidel. 

 Překračovat nebo přeskakovat pracovní jámu. 

 V jámě a její blízkosti (s výjimkou svařování) používat otevřený oheň nebo kouřit. 

 Uvolňovat pneumatiku přihušťováním. 

 Provádět úpravy bezpečnostních zařízení, které by snížily jejich funkčnost. 

 Nechávat pracovní jámu odkrytu v době, kdy není používána (Obr. 17a, b). 

 

Obrázek 17a, b: Nezakrytá nepoužívaná pracovní jáma 

8.1.3 Pokyny po ukončení opravárenských prací 

 Provést pořádek na pracovišti - zasypat vzniklé olejové skvrny pilinami (viz Obr. 

18a ,b) a zamést pracoviště. Následný odpad, včetně zbytků drobného materiálu, 

odklidit do připravených kovových nádob s víky. 

 Po ukončení prací jsou zaměstnanci povinni zakrytovat prostor pracovní jámy 

pomocí dřevěných desek a uklidit používané nástroje, nářadí, klíny, podpěry, 

zvedáky, pracovní a ochranné pomůcky na určené místo. 

 Vedoucí zaměstnanec má za úkol provést před ukončením směny kontrolu 

jednotlivých pracovišť. 
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Obrázek 18a, b: Oprava traktoru 

8.2 Bezpečné pracovní postupy související se svářečskými pracemi 

8.2.1 Pokyny před zahájením prací 

 Před započetím svářečských prací musí být zhodnoceny prostory, ve kterých se 

bude svařovat a přilehlé prostory (nad, pod a vedle místa svařování). Zejména, zda 

se v přilehlých prostorech nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím (práce: 

v uzavřených a těsných prostorech; v mokrém, vlhkém nebo horkém prostředí; 

apod.). V případě, že se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím, musí být pro 

svařování vydán písemný příkaz. 

 Svářečské práce mohou vykonávat pouze osoby, které mají odpovídající odbornou 

způsobilost ke svařování a mohou se prokázat doklady. 

 Před započetím prací souvisejících s obloukovým svařováním musí obsluha provést 

kontrolu svářecího zařízení. 

8.2.2 Bezpečný pracovní postup 

 Svářeč je povinen zkontrolovat:  

o zda se v místě svařování a jeho okolí nevyskytují hořlavé látky, 
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o zda je zamezeno možnému vzniku požáru nebo výbuchu, 

o zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena ochrana osob, 

o stav příslušenství (hadic, vodič, tlakoměrů, apod.), které je ke svařování 

používáno. 

 Při svářečských pracích musí pracovníci používat přidělené OOPP – svářečský štít 

nebo kuklu, svářečské rukavice s dostatečně dlouhou manžetou, ochranu těla 

i nohou. Bližší požadavky jsou uvedeny v příloze A normy ČSN 05 0601. 

 Při svařování elektrickým obloukem musí být zajištěno vyloučení dotyku svářecího 

nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí (např. použitím izolovaných 

držáků, zábran, apod.). Pro případ havarijní situace musí být zajištěna možnost 

centrálního (společného) odpojení svářecích zdrojů (za vypnutí zařízení se považuje 

jeho odpojení od sítě). 

 Nedopalky elektrod při svařování musí být odloženy na určené bezpečné místo 

(např. do nehořlavé nádoby s pískem). 

 Pokud hrozí nebezpečí vzniku nehody (úraz, požár, apod.), musí být zajištěn 

odborný dohled druhou nebo i třetí osobou po stanovenou dobu. 

 Díly připravené ke svařování musí být v pásmu ovlivněném svarovým spojem 

zbaveny látek, z nichž by se při svařování mohly vyvíjet nebezpečné škodliviny 

nebo hořlavé látky. 

 Pokud je pracoviště vybaveno odsávacím zařízením, nesmí odsávané škodliviny 

procházet dýchací zónou zaměstnance. Škodliviny v dýchací zóně pracovníka 

nesmí přesahovat přípustnou koncentraci. 

 Použije-li pracovník v uzavřeném prostoru elektrické nářadí či přenosnou lampu 

musí být svařovací zařízení napájeno bezpečným napětím. Oddělovací 

transformátor musí být umístěn mimo tento prostor. 

 Láhve na plyny užívané při svařování a jejich příslušenství musí být chráněny před 

znečištěním a poškozením. 
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 Dochází-li k úniku plynu skrz netěsnosti v láhvovém ventilu, je nutné netěsnost 

odstranit (např. utažením matky). Pokud i po utažení plyn stále uniká, musí být 

láhev z provozu vyřazena. 

 Ochranné kloboučky lahví musí být po odšroubování uloženy tak, aby nedošlo 

k jejich znečištění. 

 Použitá těsnění a hadice musí být pro daný plyn určena výrobcem. Hadice musí být 

chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. 

 Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání 

v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu, musí být prostor pro svařování 

a přilehlé okolí po nezbytně nutnou dobu kontrolovány. 

 V průběhu svářečských prací je nutné, aby zaměstnanci udržovali na pracovišti 

pořádek. [6] 

V dílně, na svářečském pracovišti: 

 Nesmí být provozováno svařovací zařízení, které by mohlo ohrozit životy nebo 

zdraví osob. 

 Mohou být prováděny práce se zvýšeným nebezpečím pouze svářeči s dostatečnou 

odbornou praxí. 

 Nesmí být prováděny práce za nevhodných podmínek. 

 Je zakázáno nahrazovat elektrické vodiče a svařovací svorky jinými než 

předepsanými nebo schválenými vodiči a svorkami (např. různými kovovými 

předměty, částmi konstrukcí, řetězy, lany). 

 Je zakázáno používat vadné příslušenství (poškozené či neodborně opravené vodiče 

elektrického proudu, popraskané nebo zpuchřelé hadice, prasklá skla tlakoměrů 

apod.). 

 Tlakové lahve pro svařování nesmí být umisťovány do pracovní jámy. 
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8.2.3 Pokyny po ukončení sváření 

 Po skončení svařování musí být svářečské zařízení odpojeno od zdroje elektrické 

energie.  

 Po ukončení svařování plamenem je povinností zaměstnance uzavřít přívod plynu, 

svařovací soupravu a láhve uložit zpět na vyhrazené místo a zajistit je proti 

převrhnutí. 

8.3 Bezpečné pracovní postupy pro práci na kovoobráběcích strojích 

8.3.1 Pokyny před zahájením prací 

 Všichni pracovníci obsluhující kovoobráběcí stroje musí být seznámeni 

s bezpečnostními požadavky daného stroje a průvodní dokumentací (návod 

k obsluze). Totéž platí o pokynech, které jsou součástí jiného interního předpisu 

zaměstnavatele (např. MPBP). 

 Zaměstnanec, kterému obsluha kovoobráběcích strojů nepřísluší, nesmí tyto stroje 

a zařízení obsluhovat. 

 Zaměstnanec musí být před započetím prací patřičně ustrojen, tzn., musí používat 

nepoškozený ochranný pracovní oděv (ochranné pracovní kalhoty a ochrannou 

pracovní blůza, popřípadě kombinéza) a ochrannou obuv (kožená pracovní obuv). 

Všichni zaměstnanci jsou před započetím práce na strojním zařízení povinni odložit 

veškeré doplňky, jakými například jsou: řetízky, prstýnky, náramkové hodinky, 

šály, vázanky, apod. 

 Hrozí-li namotání, či zachycení vlasů obsluhy, musí zaměstnanci používat 

pokrývku hlavy (čepici, nebo správně uvázaný šátek). 

 Demontáž ochranných zařízení a krytů je povolena pouze, pokud je strojní zařízení 

vypnuto a zajištěno proti náhodnému spuštění. 

 Při výměně brusného kotouče je nutné provést kontrolu (neporušenost a vhodnost 

kotouče). Následně je potřeba provést zkušební chod stroje (po dobu nejméně 5 

minut). Při této zkoušce musí pracovník stát mimo rovinu rotace kotouče. Veškerá 

upnutí brousících kotoučů smí provádět pouze pověřený pracovník. 
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8.3.2 Bezpečný pracovní postup 

 Pokud není stroj vybaven ochranným zařízením (krytem) proti odletujícím třískám, 

musí obsluha stroje při práci použít přidělené OOPP - ochrana zraku (brýle, 

obličejový štít). 

 Měření, kontrolu jakosti a výměnu obrobků (nástrojů) lze provádět pouze 

u vypnutého stroje. Zaměstnanci musí po vypnutí vždy vyčkat, než stroj bude 

v klidové poloze (tzn., pohyblivé části stroje nebudou v pohybu). 

 Zaměstnanec smí upínat pouze takové předměty, jejichž tvar a velikost zaručují 

dokonalé upnutí. 

 Pro výměnu těžších obrobků, upínacích zařízení, či přípravků je nutno používat ZZ. 

 Při práci na soustruhu je nutné zvolit správné řezné podmínky, v případě vzniku 

dlouhých plynulých špon je nutné použít lamač třísek. 

 Při vrtání je nutné vrtaný předmět upnout a zajistit proti pootočení. Srážení hran 

(ostřin) lze provádět pomocí kuželových záhlubníků. 

 Při broušení je potřeba v ruce používat stavitelných podpěr (opěrek, stolků). Pro 

snížení množství odletujících prachových částic je nutné použít hradítko tak, aby 

bylo sníženo nebezpečí vylétnutí úlomků roztrženého brusného kotouče. 

K orovnávání brousících kotoučů používat vhodné nástroje (kladkové orovnávače, 

trubkové orovnávače s rukojetí, apod.) 

 V průběhu práce musí obsluha kontrolovat správnou funkci zařízení. 

 Pravidelně se musí odstraňovat nahromaděný prach a nečistoty. K odstranění třísek 

musí být použito správných pracovních pomůcek (např.: háčky, smetáky, škrabky, 

apod.). [5] 

V dílně vybavené kovoobráběcími stroji je všem zaměstnancům zakázáno: 

 Používat pracovní plášť nebo zástěru. 

 Pracovat v lehké plátěné obuvi, nebo otevřených sandálech. 

 Přidržování, či držet obrobek rukou (např. při leštění, apod.) 
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 Provádět bez souhlasu nadřízeného jakékoliv zásahy, opravy či úpravy strojů 

a jejich součástí. 

 Vzdalovat se z pracoviště obsluhy kovoobráběcího stroje v chodu. 

 Používat při vrtání rukavice. Výjimku tvoří upnutí zaolejovaného polotovaru, 

u něhož obsluha může rukavic využít. 

 Ponechat vyrážecí klín či utahovací kličku ve vřetenu. Vyrážecí klín případně 

utahovací klička nesmějí být k vrtačce připevněn řetízkem, lankem, nebo jiným 

způsobem. 

 Ponechávat brousící kotouče volně na podlaze či opírat je o stroje. 

 Brzdit dobíhající vřeteno při vypnutí stroje rukou, nebo v ruce drženým předmětem. 

8.3.3 Pokyny po ukončení prací na kovoobráběcích strojích 

Zaměstnanec je povinen: 

 Provést pořádek na pracovišti (odstranit kovové špony, prach, zbytky materiálu, 

apod.). 

 Uklidit na určené místo používané nástroje, nářadí, měřidla, pracovní a ochranné 

pomůcky. Zpracovávaný materiál uložit tak, aby nedošlo k jeho záměně či pádu. 

 Vyhodit použité prostředky k čištění (zamaštěné hadry, apod.) do připravených 

kovových nádob s víky. 

 Dojde-li na strojích k závadě, je nutné tuto skutečnost ohlásit vedoucímu dílny. 

8.4 Bezpečné pracovní postupy při užívání zdvihacího zařízení 

Práce, při kterých je nutné využít ZZ (v tomto případě skládací pojízdný 

hydraulický zvedák, jelikož dílna nyní není vybavena jiným zařízením tohoto typu), musejí 

být v souladu s pokyny stanovenými bezpečným pracovním postupem. ZZ používané 

v provozu je nutné podrobovat pravidelným kontrolám a revizím, včetně údržby a oprav. 

Kontroly a revize musejí být prováděny dle návodu stanoveného výrobcem nebo 

technologického postupu stanoveného vedoucím servisu (popřípadě vedoucím dílny). Za 

tímto účelem musí mít každý zaměstnanec k dispozici dokumentaci daného ZZ. 
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8.4.1 Bezpečný pracovní postup 

 Zdvihací zařízení může být obsluhováno jen zacvičeným zaměstnancem. 

 Při používání hydraulického skládacího zvedáku je potřeba stanovit dostatečně 

velký pracovní prostor. V tomto prostoru je nutné zajistit patřičné osvětlení. 

 Hydraulický skládací zvedák může být použit pouze pro zdvihání břemen do 

maximální nosnosti, která je vyznačena na daném zařízení výrobcem. Zdvihání 

břemen o vyšších nosnostech, nesmí být prováděno. 

 Jednotlivé součásti hydraulického skládacího zvedáku musí být udržovány 

v dobrém provozním stavu. 

Pokyny při pracích s využitím vazačských prostředků: 

 Před započetím práce musí zaměstnanec provést kontrolu zvoleného vázacího 

(závěsného) prostředku. Pokud je některý z vázacích prostředků vadný nebo 

poškozený musí být okamžitě vyřazen z provozu. Veškeré závady musí být ihned 

ohlášeny vedoucímu dílny. 

 Pověřený vazač je povinen provést volbu vázacího prostředku (závěsného) 

prostředku s ohledem na tvar, materiál a hmotnost manipulovaného břemene, 

uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky. 

 Po ukončení práce musí být vázací (závěsné) prostředky uloženy na určené místo – 

vyhrazené místo (věšáky) a to tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit návrh bezpečných pracovních postupů při 

opravách a údržbě zemědělských strojů ve vybrané společnosti (BV – Technika a.s.). Další 

části práce zahrnují: vyhodnocení úrazovosti, porovnání současného stavu pracovních 

podmínek při jednotlivých pracovních činnostech a provedení aktualizace analýzy rizik 

metodou FMEA. 

V jednotlivých kapitolách práce je popsán stávající stav jednotlivých pracovišť ve 

společnosti včetně používaných technických zařízení a provedeno zhodnocení plnění 

technických požadavků bezpečnostních předpisů při pracovních činnostech týkající se 

oprav a údržby zemědělských strojů. 

Na zjištěné nedostatky byly navrženy odpovídající opatření, které zajišťují shodu 

s platnými legislativními požadavky. Dle mého názoru je podstatným krokem do budoucna 

pořídit do opravárenské dílny společnosti pevně zabudovatelné zdvihací zařízení, např. 

mostový jeřáb, který by ulehčil manipulaci při opravách. Zároveň jsem v závěrečné práci 

navrhl provozovateli zakoupit pomocné manipulační zařízení pro výměnu pneumatik 

u traktorů a zemědělských strojů. 

Přílohu mé práce tvoří seznam rizik, konkretizován na pracovní činnosti 

a pracoviště, které se ve společnosti nacházejí. Tento seznam je doplněn o návrhy 

bezpečnostních opatření, která by měla eliminovat případně odstranit daná rizika. Výsledná 

analýza rizik byla předána společnosti k doplnění do jejich interní dokumentace. 

Vytvořené návrhy bezpečných pracovních postupů při opravách a údržbě 

zemědělských strojů mohou být využity ve výše uvedené firmě nebo také společnostmi 

zabývajícími se činností obdobného typu. Věřím, že výstupy této bakalářské práce budou 

pro společnost BV – Technika a.s. přínosem, povedou k zefektivnění jednotlivých 

pracovních úkonů a zároveň přispějí ke zlepšení úrovně BOZP ve společnosti. 
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Příloha č. 1: Zjištění, analýza a vyhodnocení rizik – Dílna 

Zdroj 

rizika 
Identifikace nebezpečí Příčina Následek P N H R Bezpečnostní opatření 

                  

Pracovní jáma 

- pád osoby do pracovní jámy - nepozornost 
- poranění části těla, 

pohmoždění 
 2 3   3 18 

- dodržovat zákaz vstupu do vyznačeného manipulačního prostoru jámy 

- zabezpečit nepoužívané jámy zakrytím (dřevěné desky) 

- dodržovat zákazy: překračovat a přeskakovat jámu 

- pád pracovníka na podlaze 

pracovní jámy, náraz po dopadu 

- zakopnutí či 

uklouznutí 

- poranění části těla, 

pohmoždění 
 2  2  2 8 

- zajistit vhodné stavební provedení podlahy 

- zabránit tvoření kaluží, včasné čištění a úklid podlah 

- dodržovat zákaz vypouštění provozní kapaliny do jámy 

- obtěžující účinky výfukových 

plynů či par provozních kapalin  

- nedostatečné 

větrání 
- přiotrávení  1  2  1 2 - zajistit správné odsávání a větrání pracovní jámy 

- požár, hořlavých kapalin (par), 

pohonných hmot 

- iniciace hořlavých 

kapalin  
- popáleniny   1  3  1 3 

- dodržovat zákaz vypouštění hořlavých kapalin z vozidla, 

   čistění stěn i podlahy jámy 

- dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm v pracovní 

   jámě a v jejím okolí 

- provést el. instalace v předepsaném krytí platí i pro přenosné lampy 

- pád nářadí a předmětů při opravách 

v jámě a nad jámou, zasažení 

pracovníka v jámě  

- manipulace s 

nářadím při 

opravách 

- poranění části těla   2 2   2 8 

- odkládat předměty do výklenků ve stěnách jámy  

- neukládat nářadí a předměty na okraj jámy 

- zajistit koordinaci prací, postupovat opatrně 

- přejetí, sražení přitlačení osoby 

pohybujícím se vozidlem  

- nezajištěné vozidlo 

proti pohybu 
- poranění části těla   1 4   3 12 

- zajistit opravovaná vozidla proti pohybu 

- dodržovat zákaz zdržování se v jámě v době přistavování a odjezdu vozidla 

         

Příruční a 

podstavitelné 

zvedáky 

- pád neupevněných předmětů z 

vozidla zdviženého na zvedáku 
- neupevnění 

předmětů 
- poranění části těla 2 3 3 18 - nezvedat vozidlo, na kterém jsou volné nepřipevněné součásti 
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Příruční a 

podstavitelné 

zvedáky 

- pád vozidla, břemene, součástí na 

pracovníka 
- nesprávné zajištění 

a zvedání vozidla 
- poranění části těla 3 3 3 27 

- zajistit vozidla proti pohybu zabrzděním ruční brzdou a dalším 

  spolehlivým zajištěním (podložení kol klíny) 

- nasazovat podstavitelné zvedáky na místa vozidla k tomu určená 

- podložit zvedák pod vozidlo tak, aby hmotnost břemene působila kolmo 

  na osu zvedáku 

- umístit základnu zvedáku na rovném a únosném podkladě 

- před spolehlivým podepřením vozidla zvednutého na zvedáku, provádět  

  pracovní činnosti v dostatečném odstupu od nezajištěného vozidla 

- dodržovat zákaz: strkat hlavu nebo jinou část těla pod vozidlo při zvedání 

- pád vozidla na pracovníka 
- nesprávné zajištění 

a zvedání vozidla 
- poranění části těla 2 4 2 16 

- vyloučit manipulace pod zvednutým vozidlem, nelézt pod nezajištěné 

  vozidlo zdvižené zvedákem (např. podpěrami) 

- dodržovat zákaz používání zvedáku, jehož opěrná plocha má nevhodný 

  tvar nebo umožňuje-li sklouznutí zvedané části vozidla 

- dodržovat zákaz zvedat vozidlo s osobou 

- nepřekračovat dovolenou nosnost zvedáku ani dovolenou výšku zdvihu 

  
        

Dílenské 

zvedáky 

- pád zvednutého vozidla či nářadí 

ze zvedáku 

- neupevnění 

předmětů 
- poranění části těla 3 3 3 27 

- nastavit zvedák do předepsané polohy, dle předepsaného způsobu od  

  výrobce 

- při obsluze zvedáku sledovat rovnoměrnost zdvihu a správnou polohu  

  vozidla 

- nezvedat vozidlo, zdržují-li se v něm osoby 

- zákaz používat poškozený zvedák a poškozených součástí zvedáku 

- používat zvedák jsou-li nefunkční bezpečnostní a ovládací zařízení (např. 

  západky, brzdy, apod.) 

- pád pracovníka ze zvednutého 

vozidla 

- manipulace na 

zvednutém vozidle 
- poranění části těla 1 3 2 6 - dodržovat zákaz lezení a vystupování na zdvižené vozidlo 

- pád pracovníka na rovině v 

pracovním prostoru zvedáku 

- zakopnutí či 

uklouznutí 
- poranění části těla 2 2 2 8 

- dodržovat zákaz umístění předmětů, materiálů na podlaze v pracovním  

  prostoru zvedáku 

- klást elektrické a pneumatické přívody (kabely, hadice, potrubí) tak, aby 

  netvořily komunikační překážky 

- udržovat podlahy v bezpečném a nekluzkém stavu, včetně čistění 

- zabránit úniků provozních kapalin, olejů, apod. 
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Údržba a 

opravy vozidel 

- požár, vzplanutí par od jiskry 

baterie 
- iniciace hořlavých 

par - popáleniny 1 3 2 6 

- zajistit odvětrání, vyloučení zdroje iniciace, správný způsob kontroly  

  elektrolytu, apod.  

- neprovádět čistění a práce s hořlavými kapalinami v okolí baterie stroje 

- pro zjišťování výšky elektrolytu v aku-bateriích nepoužívat kovových 

  předmětů 

- zajistit řádné dotahování a kontrolování přívodních svorek pólových 

  vývodů aku-baterií, dodržování zákazu spojování svorek drátem 

- pád zvednutého vozidla nebo jeho 

částí 

- nedostatečné 

zajištění vozidla 

proti pádu 

- poranění končetin, 

hlavy, jiných částí 

těla 

4 4 4 64 

- provést zajištění zvednutého vozidla a jeho částí proti pádu a jinému  

  nežádoucímu pohybu např. podepřením vozidla podpěrami, stojany,  

  kozami apod.) 

- zajistit spolehlivé zavěšení zvednuté části 

- pro zdvihání břemen používat vhodné zdvihací zařízení, postupovat dle 

  pracovního postupu a návodu k obsluze zařízení 

- dodržovat zákaz: manipulace s ovládacími prvky vozidla bez 

  předchozích opatření, manipulace pod nezajištěnou korbou, oprav 

  naložených vozidel s nezajištěnou stabilitou, apod.  

- provádět kontroly spodku vozidla jen při vypnutém motoru 

- přejetí či přitlačení pracovníka 

opravovaným vozidlem 
- nezajištěné vozidlo 

proti pohybu 
- poranění části těla  3 3 3 27 

- zajistit dodržování zákazu: ruční manipulace s ovládacím zařízením  

  opravovaného vozidla či ovládání převodovky vozidla bez předchozího  

  opatření, zdržovat se v pracovní jámě v době přistavování a odjezdu  

  vozidel 

- provést zajištění opravovaného vozidla proti nežádoucímu, samovolnému  

  pohybu 

- přiražení končetiny nebo jiné části 

těla při otevírání/zavírání krytů 

vozidla 
- manipulace s kryty - poranění části těla  1 2 1 2 

- provést automatické zajištění krytu motoru v otevřené poloze 

- provést zajištění zvednuté části určenými prvky 

- zasažení úlomkem materiálu, 

drobnou částicí barvy, rzi apod. 

- opravy ve 

spodcích vozidel 

- poranění očí, 

obličeje 
2 3 3 18 - zvolit správný pracovní postup, používat OOPP ochranných brýlí 

- zachycení pracovníka rotující částí 

při kontrole, seřizování a mazání za 

chodu vozidla 

- kontrola a 

seřizování za chodu  

- poranění končetin 

nebo jiných části 

těla  
1 3 2 6 

- kontroly a seřizování za chodu provádět jen v nezbytných případech za 

  zvýšené opatrnosti a soustředění 

- naražení ruky o část vozidla ve 

stísněném prostoru, pád nářadí 
- stísněný prostor 

- poranění končetin, 

kloubů 
3 2 3 18 

- zajistit dobrý stav používaného nářadí (klíče, hasáky, apod.) 

- zajistit zácvik, zručnost, použití nářadí o vhodné velikosti a druhu 

- postupovat dle správného pracovního postupu 
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Údržba a 

opravy vozidel 
- ohrožování zdraví výfukovými 

zplodinami 

- obtěžující účinky 

CO 

- přiotrávení, možná 

otrava 
1 2 2 4 

- při běžícím motoru použít odvod zplodin pomocí hadice, vývod zplodin 

  umístit v prostoru, kde není možné poškození zdraví 

- v garážích a jiných uzavřených prostorech, spouštět motor jen za účelem 

  vyjetí vozidla ven z dílny 

- nepřitápět kabinu chodem motoru v uzavřeném prostoru 

  
        

Zemědělské 

stroje 

všeobecně 

- mechanická nebezpečí 

- zachycení a vtažení nebo namotání 

rotující součástí (řemenicí) 

- oprava stroje  

- utržení, rozdrcení, 

zlomení, zhmoždění 

končetiny 
3 3 2 18 

 - ochranné kryty opatřit výstražnou barvou (rozdílnou od barvy ostatních 

   částí stroje) 

- stroj čistit za chodu jen pokud to povoluje výrobce v návodu na obsluhu, 

   je-li zabráněno styku pracovníka s pohybujícími se částmi stroje 

- neotvírat ochranné kryty na stroji dříve, než se zastaví všechny pohybující 

   části stroje- dodržovat návod k používání, neprovádět zakázané 

   manipulace, zejména nebezpečné činnosti za chodu stroje 

- kryty a jiná ochranná zařízení, sejmuté za účelem provedení opravy,  

   údržby nebo seřízení stroje před uvedením stroje opět osadit do své  

   původní polohy tak, aby plnily svou ochrannou funkci 

- uklouznutí, pád při nastupování a 

sestupování na pracovní stanoviště 

stroje 

- zakopnutí či 

uklouznutí 

- poranění části těla, 

např. podvrtnutí 

nohou  
3 4 3 36 

- výstupy na stroj a pracovní plošiny zajistit držáky, madly, apod. 

- řádné upevnit schůdky na stroj, ložnou plochou  

- plošiny, lávky a stanoviště obsluh stroje udržovat čisté 

- používat uvedených nástupových a výstupových prvků a zařízení 

- nevyskakovat ani nenaskakovat na pohybující se stroj 

- použít správný postup při sestupování, tj. neseskakovat, případně 

sestupovat čelem ke kabině 

- nosit vhodnou pracovní obuv 

- zasažení, naražení dveřmi kabiny 

zemědělského stroje 
- nepozornost - poranění části těla 1 3 1 3 - zajistit dveře kabiny v otevřené poloze, včetně snadného ovládání 

- opaření při otevírání víka chladiče - neodbornost - popálení, opaření 2 2 2 8 
- neotevírat víčko horkého chladiče, nebo použít vhodnou ochranu 

(rukavice, chladič překrýt plachtou, hadrem) 

- práce v blízkosti horkých, 

rozpálených částí motoru, chladiče 
- horké povrchy - popáleniny 2 2 2 8 

- používat správné pracovní postupy (vyčkat až horký povrch ochladne 

  apod.) 

- používat OOPP k ochraně rukou 



5 

Zemědělské 

stroje 

všeobecně 

- přitahování matic, údržba a opravy 

prováděné ručním nářadím 
- úder o konstrukci 

stroje 
- zhmoždění horních 

končetin 
3 2 2 12 

- používat správné a vhodné pracovní postupy v souladu s návodem 

- používat vhodné a nepoškozené nářadí (s nezamaštěnou úchopovou částí, 

  apod.). 

- úraz očí drobnými tělísky při 

opravách vleže na spodku stroje 
- odlet drobného 

materiálu 
- poranění očí 3 3 3 27 - používat prachotěsných brýlí proti mechanickým vlivům 

- přejetí, přimáčknutí, přitlačení 

obsluhy traktorem, strojem při 

náhlém rozjetí 

- nežádoucí pohyb 

stroje 
- poranění části těla 4 4 4 64 

- při opravách a údržbě stroj zajistit proti nežádoucímu uvedení do chodu a 

  samovolnému pohybu 

- neopouštět kabinu pohybujícího se traktoru 

- řidiče a pracovníky obsluhujících stroj seznámit s příslušnými 

  bezpečnostním i předpisy včetně návodů k obsluze 

- zakázat používání traktorů a samojízdných strojů k tlačení jiných vozů 

  nebo strojů 

- pád osoby z traktoru či stroje 

případně i s následným přejetím 

koly stroje, traktoru 

- práce ve výšce, 

nesprávné zajištění 

vozidla 

- poranění části těla 4 4 3 48 

- zábradlí pracovních plošin udržovat v řádném stavu, doplnit jej okopovou 

  lištou a uzávěrem v místě nástupu 

- udržovat čisté pochůzné plochy plošin, lávek, stanovišť obsluh stroje  

- přístup na stroj zajistit držáky, madly, stupačkami apod. 

- při vícečlenné osádce stroje určit vedoucího pracovní skupiny 

- používat uvedených nástupových a výstupových prvků a zařízení 

- nevyskakovat ani nenaskakovat na pohybující se stroj 

- před výstupem na traktor očistit nástupové prvky 

- před rozjezdem soupravy použít akustický signál 

- používat vhodnou pracovní obuv, očistit obuv před nástupem 

- zachycení a přimáčknutí osob o 

překážku, přejetí osoby při couvání 

traktorů do zúžených prostorů 

- špatná komunikace 

při couvání 

zemědělského stroje 
- poranění části těla 3 2 3 18 

- dbát na správné postavení pracovníka (nikoliv zády k volnému okraji, 

  nepostupovat dozadu) 

- dbát zvýšené opatrnosti řidiče při couvání apod. 

- zajistit způsobilé osoby pro navádění 

- zajistit dorozumívání předem dohodnutými znameními mezi řidičem a  

  navádějící osobou 

- zajistit správné postavení navádějící osoby (v zorném poli řidiče, nikoliv 

  za traktorem) 

  
        

Čistění a mytí 

vozidel 
- uklouznutí a pád osoby - uklouznutí 

- poranění části těla, 

pohmoždění 
2 2 1 4 

- průběžné odstraňovat nečistoty 

- zajistit vhodnou pracovní obuv s protiskluznou podrážkou 

- dbát zvýšené opatrnosti pracovníků při pohybu po znečistěném, mastném a 

  mokrém povrchu 
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Čistění a mytí 

vozidel 

- zasažení prudkým, silným 

proudem kapaliny - nedbalost - zranění očí 1 2 2 4 

- stříkání provádět směrem mimo oblast přítomnosti dalších osob 

- dbát na bezpečný odstup osob, spolupracovníků 

- předpokládat odraz proudu kapaliny od plochy čištěného vozidla 

- udeření hadicí nebo proudnicí pod 

tlakem, opaření horkou vodou 
- nepozornost 

- pohmoždění 

různých částí těla 
1 2 1 2 

- zajistit, aby obslužné zařízení trysky nebyla trvale pevně zajištěna  

  v otevřené poloze 

- uchopit hadice s ohledem na velký zpětný tlak kapaliny 

- používat nepropustných rukavic s dobrými úchopovými vlastnostmi 

- dodržovat zákaz pokládání pistole, koncovky na tlakové hadice na zem 

  
        

Motoricky 

ovládaná vrata 

- přiražení osoby ohybem vratových 

křídel 
- uvolnění křídla 

vrat 
- poranění části těla 1 2 1 2 - zajistit křídla vrat v dané poloze proti samovolnému zavření 

- přetržení nosného lana či zlomení 

vyvažovací pružiny 
- pád motorický vrat - poranění části těla 1 3 2 6 

- pravidelně odborně kontrolovat vratového zařízení (1 x ročně), včetně 

  motorového pohonu 

- zajistit údržbu ocel. lan a bezp. prvků zajišťujících vrata proti pádu 

- včasně vyměňovat poškozené ocel. lana 

- zajistit správné funkce zachycovacího zařízení (v případě selhání 

  nosného ocel. lana) 

  
        

Svařování 

elektrickým 

obloukem 
  

- zasažení svářeče el. proudem při 

obloukovém svařování 
- nedbalost, závada 

na zařízení 
- popáleniny, 

zástava srdce 
3 3 3 27 

- provádět pravidelnou údržbu svař. zdrojů dle návodu k obsluze a  

  příslušných norem 

- nepoužívat nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, svorek, apod. 

- nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky, apod. za chodu 

- vyloučit dotyk svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty  

   v okolí 

- odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče 

  s elektricky vodivými předměty v okolí svařování 

- při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice 

- ukládat držák elektrod na izolační podložce či stojanu 

- ukládat a vést vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho 

   poškození ostrými ohyby či jinými předměty 

- chránit přívod ke svařovacímu zdroji proti mechanickému poškození: 

   krytem, vhodným umístěním apod. 

- seznámit zaměstnance s poskytováním první pomoci při úrazu el.  

   proudem 
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Svařování 

elektrickým 

obloukem 
 

- dotyk ruky s kovovým předmětem 

s připojovacími svorkami 

(přívodními či vývodovými) 
- neopatrnost - popáleniny 3 3 3 27 

- připojit svařovací vodiče tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému 

  dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje 

- při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje zdroj vypnout a provést 

  opatření vylučující jeho nežádoucí zapnutí nepovolanou osobou 

  
        

Svařování 

plamenem, 

řezání 

kyslíkem 

- vniknutí plamene do acetylenové 

hadice, roztržení, poškození či 

zapálení acetylenové hadice, 

roztržení acetylenové lahve 

- vadné zařízení, 

špatný pracovní 

postup 

- popáleniny 3 3 3 27 

- k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a 

  zkoušeny 

- používat správné svařovací a řezací hořáky 

- vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí 

  plamene 

- odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí 

- nepoužívat vadné hořáky 

- postupovat řádně při zapalování a zhasínání plamene hořáku 

- zajistit odbornou způsobilost svářečů 

- zajistit uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit a pak vyměnit 

- požár při úniku kyslíku 

svařovacími a řezacími hořáky 
- iniciace kyslíku - popáleniny 2 3 2 12 

- k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a 

  zkoušeny  

- použít správné a nepoškozené svařovací a řezací hořáky 

- vyloučit vznik netěsností (dotažení připojených hadic, dotažení 

  svařovacích a řezacích nástavců k rukojeti) 

- používání poškozeného redukčního 

ventilu, roztržení membrány a únik 

plynu 
- vadné zařízení - poranění části těla 3 3 3 27 

- k lahvím připojovat jen redukční ventily, které jsou k tomu určeny a 

  zkoušeny, vhodné pro příslušný plyn 

- udržovat redukční ventily v nezávadném stavu, chránit je před nečistotou 

- vyloučit zamaštění kyslíkových láhvových i redukčních ventilů 

- provést správné našroubování redukčního ventilu 

- po připojení redukčního ventilu na tlakovou láhev provést zkoušku těsnosti 

- lahvový ventil neotvírat prudkým trhnutím 

- nepoužívat poškozené redukční ventily 

- zajistit odborné způsobilosti svářečů 
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Kovoobrábění 

- dílenská 

pracoviště 

- vznik těsných, úzkých profilů - přimáčknutí, 

zachycení 
- poranění části těla 3 2 3 18 

- zajistit správné prostorové rozmístění strojů (min. průchody 600 mm,  

  volný obslužný prostor o šířce 1000 mm) 

- zajistit dostatečný prostor potřebný pro uskladnění pomocných zařízení, 

  zpracovávaného materiálu i obrobků, a prostor potřebný pro manipulaci s 

  těmito předměty 

- provést vyznačení a udržování komunikací, průchodů a obslužných  

  prostorů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování 

  materiálem, provozním zařízením 

- pád osoby na rovině, zachycení o 

různé překážky a prvky vystupující 

části z podlahy 

- zakopnutí, 

zachycení 
- podvrtnutí nohy, 

naražení 
2 2 3 12 

- odstranit jakékoliv komunikační překážky, o které lze zakopnout 

- potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, aby nepřekážely 

- udržovat rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, 

  výmolů, provádět čištění a úklid podlah 

- pád, sesutí materiálu, polotovaru, 

výrobku 
- neupevnění 

předmětů 
- poranění části těla 1 2 1 2 

- materiál správně ukládat tak, aby byla zaručena jeho stabilita 

- obrobky dle potřeby prokládat dřevěnými hranoly 

- snížená viditelnost - únava očí - zraková zátěž 1 2 1 2 

- zajistit správné rozestavení a umístění strojů a prac. míst 

- zajistit dostatečné osvětlení (umělé i denní), čistění oken, osvětlovacích  

  těles od prachu 

- zachycení, vtažení, navinutí 

rukavice včetně ruky obsluhy 

- neopatrnost, 

nevhodné ustrojení 

obsluhy 
- poranění části těla 2 3 2 12 

- dodržovat zákaz obsluhy stroje s nechráněnými rotujícími částmi či 

  nástroji v rukavicích 

- zasažení pracovníka el. proudem 
- nedbalost, závada 

na zařízení 
- popáleniny, 

zástava srdce 
2 3 2 12 

- dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. 

  částem, vyřazovat z funkce zakrytí, uzavření; respektovat bezpečnostní 

  sdělení 

- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a 

  skončení pracovní směny 

- nečekané uvedení stroje do chodu 

po obnovení napětí, zasažení 

obsluhy pohyblivou částí, nástrojem 
- neopatrnost - poranění části těla 3 3 3 27 

- zajistit funkčnost a dosažitelnost hl. vypínače, central stopu 

- uvést vypínače do nulové polohy 

- znemožnit uvedení stroje do chodu po obnově napětí 
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Kovoobrábění 

- obsluha 

strojů 
 

- zasažení obsluhy a pracovníků v 

okolí stroje odletujícími třískami 
- nepoužívání 

přidělených OOPP 
- popálení, zranění 

očí 
3 3 3 27 

- zajistit zřízení krytů pracovního prostoru proti rozletu třísek po stroji a 

  okolí 

- používat lamače třísek, krytů pracovního prostoru 

- používat OOPP k ochraně očí a obličeje 

- hromadění třísek, bodná a řezná 

poranění pracovníků ostrými 

hranami třísek 

- nedostatečný úklid 

pracoviště 
- bodná a řezná 

poranění 
2 2 2 8 

- zřídit dřevěné rošty, kanály, mechanizovaný odsun třísek a odpadu 

- provést pravidelný a včasný úklid, odstraňování zařízení na propad třísek 

- pořezání rukou obsluhy při 

odstraňování třísek 
- ostré hrany 

materiálu 
- zranění horních 

končetin 
3 2 2 12 

- používat předepsané pracovní pomůcky (např. háčky, smetáky, škrabky, 

  apod.) 

- používat OOPP k ochraně rukou 

- působení prašnosti, rozlet 

prachových částí, usazování prachu 
- prach 

- poškození 

dýchacích cest 
2 2 2 8 

- napojit stroje na odsávací zařízení 

- zajistit vhodný systém odvádění, shromažďování a likvidace prachu 

- zasažení obsluhy uvolněnými 

rotujícími upínacími zařízeními - vada zařízení - poranění části těla 3 3 3 27 
- řádně zajistit rotující upínací zařízení pojistným kroužkem, bajonetovým 

  uzávěrem apod. 

- zachycení obsluhy, navinutí 

končetiny, udeření uvolněným 

obrobkem v důsledku nežádoucího 

náhlého uvedení do chodu 

- neopatrnost, 

nevhodné ustrojení 

obsluhy 
- poranění části těla 4 3 4 48 

- zajistit zakrytí rotujícího upínacího zařízení 

- udržovat hladké povrchy upínacího zařízení, náběhových hran upínacího 

  zařízení 

- umožnit uzamčení hl. vypínače ve vypnuté poloze 

- zachycení, vtažení, sevření, 

přimáčknutí, střihnutí obsluhy (např. 

při roztržení řemenů, apod.) 

- neopatrnost, 

špatný pracovní 

postup 
- poranění části těla 2 3 2 12 

- znemožnit přístup k nebezpečným částem (uzavřením v konstrukci stroje, 

  použitím ochranných zařízení) 

- nevyřazovat ochranné zařízení z funkce 

- nenahazovat hnací řemeny za chodu stroje 

- nesprávné a nespolehlivé upnutí 

obrobku, chybné upínání materiálu, 

obrobku 

- uvolnění, 

vymrštění obrobku 
- poranění části těla 3 2 3 18 

- zajistit správné a spolehlivé upnutí, vyvážení 

- do upínacího zařízení upínat jen předměty, jejichž tvar a velikost zaručují 

  dokonalé upnutí 

- k upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí 

- udržovat čisté a nepoškozené dosedací plochy pro upínání nástrojů 
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Kovoobrábění 

- obsluha 

strojů 
 

- zachycení, vtažení či navinutí části 

těla, vlasů či oděvu nechráněnými 

rotujícími částmi stroje, nástrojem 

- neopatrnost, 

nevhodné ustrojení 

obsluhy 
- poranění části těla 3 3 3 27 

- zajistit správné ustrojení obsluhy, používat nepoškozený pracovní oděv, 

  bez volně vlajících částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů i nohavic 

- stroj neobsluhovat v zástěře nebo pracovním plášti 

- používat pokrývku hlavy (čepice, síťka, šátek), která nesmí mít volně 

  vlající cípy, šátek zavazovat za hlavou (nikoliv pod bradou) 

- stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, náramkových hodinek, 

  apod. 

- nepoužívat rukavice při obsluze stroje za chodu 

- seřizování, údržbu, mazání provádět za klidu stroje 
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Legenda: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

1. Nahodilá  

2. Nepravděpodobná  

3. Pravděpodobná  

4. Velmi pravděpodobná  

5. Trvalá  

N - Pravděpodobnost následků - závažnost  

1. Poranění bez pracovní neschopnosti  

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  

3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  

4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky  

5. Smrtelný úraz  

H - Názor hodnotitelů  

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  

3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  

5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí  

R - Míra rizika  

 0 - 3: Bezvýznamné riziko  

 4 - 10: Akceptovatelné riziko  

 11 - 50: Mírné riziko  

 51 - 100: Nežádoucí riziko  

 101 - 125: Nepřijatelné riziko 

 


