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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá popisem technologického a pracovního procesu 

přípravy vsázky v soukromé firmě, která se zabývá výrobou oceli. Práce se zaměřuje na 

Technické údaje o stroji na dělení bram, kvalifikační požadavky na obsluhu, popis 

pracovního prostředí a organizace práce, Autor se zabývá rozborem úrazovosti za 

posledních 5 let, požadavky na kontrolu a údržbu stroje. Legislativní požadavky na 

management rizik. Vyhodnocení rizik. Návrh systému řízení rizik. 
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Summary 

  This thesis deals with the description of the technological and workforce 

preparation charge in a private company. Engaged in the manufacture of steel. The work 

focuses on the Machine Data for cutting slabs, qualification requirements for the operation, 

a description of the work environment and the organization of work, the author deals with 

the analysis of injuries over the past 5 years, the requirements for inspection and 

maintenance of machinery. Legislative requirements for risk management. Risk 

assessment. Draft risk management system. 
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NS                               - nákladové středisko 
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pálení     - dělení dlouhých bram řezem (MESSER) 
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skrapování                   - opalování skrapů po sekundárním dělení bramy 

skrap                            -struska na spodní straně bramy po řezu Messeru 
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Rešerše 
 

V této bakalářské práci jsem využil několik legislativních předpisů a právních 

norem, které se zabývají ochranou zdraví při práci.  

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

základním bezpečnostním předpisem, který upravuje pracovněprávní vztahy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

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

práci ve znění pozdějších předpisů a změn. Nařízení vlády určuje rizikové faktory 

pracovních podmínek, jejich členění, zjišťování, hodnocení zdravotního rizika, podmínky 

ochrany a další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. 

MALÝ, Stanislav. Prevence pracovních rizik. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce, v.v.i., 2009 ISBN 978-80-86973-76-0 

Autor v knize popisuje návod dodržování bezpečnostních zásad při obsluze vybraných 

kovoobráběcích strojů. Kniha obsahuje informace v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při 

práci. 

 

PAČAIOVÁ, Hana. Posudzovanie rizík: Porovnanie definiciíí, metod a postupov. 

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Košice, 2000. 

Kniha se zabývá základními pojmy BOZP posuzováním rizik jednotlivými metodami 

jejich vyhodnocením. 

ŠMEJKAL, Vladimír a RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. 

Vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

Kniha se zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. 

Komplexně se věnuje řízení rizik. 
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1 Úvod 

 

Cílem politiky státu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prevence. 

Proto základními požadavky kladené na zaměstnavatele, uvedené v zákoně č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se dotýkají prevence rizik. 

Opatření ke snížení rizik jsou vždy spojeny s více náklady, ale ochrana života a životního 

prostředí je vždy nad ekonomickými záležitostmi. 

 

Cílem bakalářské práce je zavedení systému řízení rizik u stroje na dělení bram pro vsázku 

do ocelářské pece 

Nejprve se zaměřím na základní pojmy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, její význam 

a nejdůležitější základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

u vybraného zařízení.  

 

Poté popíši danou vybranou organizaci, úrazovost, pracovní prostředí a poté daný vybraný 

druh zařízení.  

 

Práce je zaměřená na daný vybraný druh zařízení a jeho rizika. Tyto rizika tedy 

v maximální možné šíři vyhledám a navrhnu řešení k jejich eliminaci. Není možné veškerá 

rizika vyloučit a mnohdy se také mění s časem, a proto není analýza rizik jednorázovou 

činností, ale kontinuální proces.  

 

V závěru jsou vyhledaná rizika pomocí bodové metody ohodnoceny stupněm 

nebezpečnosti a.navržena opatření ke snížení rizik. 
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2 Základní pojmy 

 

Mezi základní pojmy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci patří dle [1]: 

 

Bezpečnost - stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody  

vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň.  

 

BOZP - cílem zajištění BOZP je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující 

životy a zdraví zaměstnanců při práci. 

 

Hodnocení rizik - proces, jehož cílem je optimalizace rizika; jde o komplexní  

proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných následků  

uvažované/předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku;  

součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na  

přijatelnou míru (souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko  

je či není přijatelné – akceptovatelné).  

 

Identifikace rizik - proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, 

charakteru a umístění.  

 

Individuální ochrana - poskytování osobních ochranných pracovních  

prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních  

prostředků a ochranných nápojů; individuální ochrana nastupuje až tehdy, kdy  

nelze vyloučit škodlivé vlivy prostředky kolektivní ochrany.  

 

Kolektivní ochrana - ochrana před riziky pro více zaměstnanců společně, např.  

zavedením nové technologie na pracovišti, odstraněním namáhavé práce apod.  

  

Nemoc z povolání - nemoc vzniklá dlouhodobým působením škodlivých vlivů na  

organismus pracovníka při práci; nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené  

v právních předpisech o sociálním zabezpečení (seznam nemocí z povolání),  

jestliže vznikly za podmínek v nich uvedených.  
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Ohrožení - aktivní vlastnost materiálu, stroje, pracovní činnosti, technického 

zařízení, technologie, či konkrétní situace způsobit negativní jev, událost/nehodu  

(úraz nebo jinou škodu na zdraví/životě, poškození životního prostředí,  

majetkových či jiných hodnot); o ohrožení jde jen tehdy, pokud může být působení 

aktivovaných nebezpečných vlastností vystaven člověk, životní prostředí nebo  

majetkové či jiné hodnoty. 

 

OOPP - jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, 

nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené prováděcím právním předpisem. 

  

Pohoda na pracovišti - subjektivní stav podmíněný optimálním stavem  

prostředí, kdy se člověk cítí co nejlépe; podle toho, které podmínky prostředí jsou  

optimální, jde o pohodu celkovou nebo jen tepelnou, světelnou apod. 

 

Pracovní prostředí - pracovní prostředí je dáno souborem fyzikálních, 

 chemických a biologických faktorů, které svou kvalitou a kvantitou, případně  

dobou působení mohou nepříznivě ovlivnit zdravotní stav pracovníka. 

 

Pracovní úraz - nechtěná, náhlá, zevně působící škodlivá událost, která příčinně  

souvisí s činností organizace, která má za následek poškození zdraví  

pracovníka organizace do té míry, že přechodně nebo trvale, zčásti nebo zcela  

nemůže plnit svou funkci. 

 

Prevence rizik - veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se  

plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení pracovních  

rizik.  

 

Riziko - pravděpodobnost výskytu nějaké události s nežádoucími následky.  

 

Rizikový faktor - zdroj možného zranění nebo poškození zdraví.  
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Rizikovost - kombinace pravděpodobností a rozsahu možného zranění nebo 

poškození zdraví v určité rizikové situaci.  

 

Základní pojmy jsou také  definovány podle  [2] takto : 

 

Nebezpečí - je vlastnost objektu způsobit neočekávaný negativní jev – latentní 

vlastnost objektu. Jako objekty je třeba zahrnout veškerá technická zařízení, látky, 

materiály, organizaci práce a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví, životy lidí, způsobit 

materiálové škody anebo poškodit životní prostředí. 

 

Řízení rizik - je kultura, procesy a struktury zaměřené na realizaci příležitostí při 

zvládnutí negativních dopadů. Účelem není odstranění, ale využití znalostí o nich a 

minimalizovat jejich negativní dopady. 

 

Osobní ochranné prostředky - je každé zařízení nebo prostředek určený k 

nošení nebo držení jednotlivce pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a 

bezpečnostními riziky.  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky - (dále jen „00PP“) jsou ochranné 

prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, 

nesmí bránit při výkonu práce. 
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3 Charakteristika společnosti 

 

Základní informace o firmě  

Firma na zpracování oceli patří mezi přední ocelářskou společnost. Z interních 

dokumentů firmy [12]:  

Historie firmy začíná prvním vyrobeným zkujněným železem v Rudolfově huti v 

roce 1830. Zároveň s rozvojem výroby oceli byly ve firmě budovány válcovací tratě. 

Předchůdkyně v současnosti provozovaných válcovacích tratí byly uvedeny do provozu v 

roce 1911. Stavba předchůdce dnešní ocelárny tzv. Nová ocelárna byla zahájena v roce 

1908. Postupem času byla dále rozvíjena.  

Rovněž výroba výrobků z oceli má ve firmě dlouholetou tradici. Svědčí o tom 

například fakt, že již v roce 1839 získaly kolejnice, vyrobené pudlováním na výstavě ve 

Vídni stříbrnou medaili. 

Společnost si díky své aktivní obchodně - marketingové strategii vybudovala pozici 

jedné z nejvýznamnějších hutí v České republice. Patří mezi firmy, které se v rámci této 

strategie rozhodly podporovat důležité aktivity z  oblasti sportu, kultury, charity 

a vzdělávání. Tato podpora probíhá na celorepublikové úrovni se zaměřením na významné 

akce v rámci našeho regionu s cílem podpořit Moravskoslezský kraj. 

Mezi hlavní produkty společnosti patří výroba: oceli, tlustých plechů, profilů, 

štětovnic a tvarových výpalků. 

V této bakalářské práci se budeme zabývat segmentem výroby a to je Příprava 

vsázky ocelářské pece.V tomto segmentu výroby je umístěn pálicí stroj Messer na dělení 

bram. 
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4 Popis technologického a pracovního procesu přípravy vsázky 

 

Úsek přípravy vsázky dle interních dokumentů [12] zajišťuje příjem, 

zpracování a sázení vsázkového materiálu pro vsazku. Vstupní materiál - brama - 

je dodáván jako vlastní, označení (NS 220) a cizí (materiál z Košic, Ukrajiny, 

Ruska atd.). Bramy z NS 220 jsou kontibramy. 

Na úseku přípravy vsázky se provádí příjem vsázky, její identifikace, 

třídění, skladování, dělení pálením, evidence, příprava k sázení, sázení. Pracovníci 

provádějící kontrolu měřením používají jen kalibrovaná měřidla.  

Při jakékoliv manipulaci je povinností pracovníka ji provádět tak, aby 

nedošlo k poškození a tím ke zhoršení kvality výrobku. Pracovník je povinen 

dodržovat stanovené postupy pro manipulace. Pracovníci provádějící manipulaci 

jsou povinni používat při manipulaci manipulační prostředky stanovené 

v technologickém postupu a případná poškození okamžitě hlásit svému 

nadřízenému. 

 

5 Zpracování dlouhých bram dělením řezem 

Dělicí linka MESSER 

Po rozložení bram provede předák přípravy vsázky pro dělící linku 

kontrolu navezených bram (číslo tavby, jakost, průřez) a bramy mimo program 

nevyhovující požadavkům pro dělení vrátí zpět na sklad bram. 

Takto připravené bramy začne rozkreslovat na požadované zakázky s 

cílem maximálně ekonomicky zhodnotit hmotnost bramy. 

Takto rozkreslené bramy se začnou popisovat číslem tavby, číslem bramy, 

zakázkou a délkou požadované bramy. 

Takto zpracované bramy jsou připraveny k pálení na dělící linku Messer 

na  dělení bram pro vsázku do ocelářské pece 
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Po tomto popsání začne jeřáb navážet bramy na sklopný valník dělící linky 

haly. Brama ze sklopného valníku se po valnících dopraví k pálicímu stroji. Dle 

vyznačených délek na bramě začíná postupné dělení dlouhé bramy na požadované 

délky. 

Při dělení dlouhé brámy na pálicím stroji musí být v provozu odsávače 

zplodin, které jsou vybaveny odlučovači zplodin.  

Upálené bramy pokračují v toku po valníku na skrapovací rošt, kde 

pracovník firmy, zajišťující skrapování , provede opálení skrapů po sekundárním 

dělení. 

Opalování skrapů bude prováděno paliči a to pomocí speciálních, k tomuto 

účelu vhodných řezacích hořáků od fy MESSER. Opalované skrapy se nacházejí 

na spodních hranách bram a jsou postupně odřezávány kyslíkovým řezacím 

hořákem podél řezné roviny vytvořené pálicím strojem na dělení bram  

Po ukončení prací souvisejících s opálením skrapů, nebo při potřebě 

provést přesun kratších bram na pálicích roštech, musí obsluha pálicích roštů 

přepnout světelnou signalizaci a opustit pracoviště k provedení manipulaci s 

bramou pomoci jeřábu. Další činnost mohou pracovníci obsluhující pálicí rošt 

vykonávat až po prokazatelném ukončení manipulací s bramou a přepnutí světelné 

signalizace. 

Po upravení bram od skrapu odebírá upravené bramy klešťový jeřáb, který 

odloží bramu v hale, kde přípravář vsázky eviduje jednotlivé kusy. 
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5.1 Technické údaje o stroji na dělení bram 

 

Messer- vysoce výkonný stroj pro řezání oceli, plynem a kyslíkem. Stroj je 

určen pro řezání bram, na dané velikosti. 

Dle interních dokumentů [12] se pálicí stroj na dělení bram skládá 

z následujících dílů: 

 Portál stroje 

 Vozík hořáku 

 Držák hořáku 

 Ovládání 

 Pohon řezání 

 Přívod medii 

 Hořák pálícího stroje se zapalovacím plamenem 

 Regulační stanice 

 Emise 

 

5.1.1 Portál stroje 

Skládá se z následujících hlavních stavebnicových dílců: 

Svařenec portálu stroje 

Opěrky 

Svařenec portálu stroje je sestaven s navzájem mezi sebou svařených 

dutých profilů a je našroubován na opěrkách.Vodicí lišty pro pojezd vozíku 

hořáku jsou opracovány. 
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Na horní vodicí liště je upevněna ozubená tyč pro pohon vozíku do řezu. 

Opěrky jsou upevněny na fundamenty, které zabezpečují odběratel řezacího 

pálicího stroje. 

Na jedné z opěrek jsou upevněny všechny potřebné doplňkové agregáty 

jako jsou: 

-práškový rozdělovač 

-regulační stanice 

-svorkovnicová skřínka 

 

5.1.2 Vozík hořáku 

Kompletní vozík hořáku se skládá z vlastního vozíku hořáku a sání pro 

výškové přestavování. Vozík hořáku je veden přes dva valečky v tvaru V, které 

jsou uloženy v žáruvzdorných kuličkových ložiskách na horní vodicí kolejnici. 

Na spodní vodicí kolejnici běží dva válečky, které jsou v důsledku 

tepelného namáhání uloženy v kluzných ložiskách s příslušně velkou vůli. 

Všechny válivé a kluzné ložiska je možno domazávat.Na vozíku hořáku je 

upevněn pohon řezání, pohon výškového přestavování a vodicí řetězy pro energii 

na stroj. 

 

5.1.3 Držák hořáku 

Je přišroubován na sáních pro výškové přestavování.V něm je upevněn 

řezací hořák a je přesunován prostřednictvím zařízení pro výškové přestavování 

na přesnou vzdálenost řezací trysky nad horní hranu páleného materiálu /bramy/. 

Držák hořáku se skládá z podložky, vložené desky a držáku. 

Podložka je upevněna na sáních pro výškové přestavování a je opatřena 

vhodnými podelnými otvory. V důsledku toho je možno vloženou desku s 

našroubováným držákem přestavit o +/- 10mm vzhledem k vodicí kolejnici, čímž 

je možno nastavit bod setkání obou řezacích hořáku. 
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Držák sám o sobě je na vložené desce vyklopitelný přes otočný bod o cca 

6 od kolmice na obě strany. Tím je možno provádět nastavování kolmých ploch 

řezacích horáku. 

 

5.1.4 Hranici zařízení 

Sestává se z dotykové páky, podložky, spínacího táhla koncového spínače. 

Podložka je našroubovaná na spodní straně pro výškové přestavování. V ní 

je vložena v kluzném ložisku dotyková páka. Dotyková páka je spojena se 

spínacím táhlem, která ovládá na horní straně sání pro výškové přestavování 

pomocí spínacího praporku přibližovací spínač. 

Prostřednictvím hraničního zařízení se provádí spínaní boční polohy 

nařezávání a přesná vzdálenost trysek. 

Ve výchozím postavení je zařízení pro výškově nastavování s řezacím 

hořákem ve spodní koncové poloze. Když se nyní vyvolá start řezání, pojede 

vozík hořáku tak dlouho ve směru bramy, až narazí dotyková páka na boční hranu 

bramy a až je ovlivněn přibližovací spínač. Se signálem se vozík hořáku zastaví, 

je dosaženo správné vzdálenosti řezacího hořáku k boční straně bramy a výškové 

přestavování je přepnuto na zvedání . 

Výškové přestavování zvedá saně pro výškové přestavování tak dlouho, 

/včetně řezacího hořáku/ až sklouzne dotyková páka přes horní hranu bramy a 

dojde k uvolnění přibližovacího spínače. 

S odezněním signálu proběhne čas cca 2 sekundy, než se zastaví výškové 

přestavování, je dosaženo požadované vzdálenosti trysky cca 130mm. 

Když dojde v ovlivnění dotykové páky v průběhu rychlého chodu vozíku 

hořáku, zastaví se zásadně vozík hořáku potud, pokud bude dotyková páka 

prostřednictvím výškového přestavování uvolněna a potom pojede zase dále. 

Když bude ovlivněna dotyková páka v průběhu řezání, bude ovlivněno 

výškové přestavování tak dlouho, až dojde k uvolňování dotykové páky, řezání se 

však nepřeruší. 
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Když nebyla provedena žádna předvolba pohybu hořákového vozíku a 

dojde k ovlivnění dotykové páky, neprobíhá žádné výškové přestavování. 

 

5.1.5 Pohon řezání 

Sestává se z převodovky a čelními koly a šnekem, na které je 

namontováno na hnací hřídeli poháněcí motorek a ze stejnosměrného motoru 

s kotvou nakrátko a brzdou na tlačnou pružinu. 

Pohon je upevněn nad vloženou deskou na držáku, který je našroubován na 

zadní straně hořákového vozíku. 

Přes otočný bod ve vložené desce může být provedeno vykývnutí 

poháněcího pastorku upevněného na hnací hřídeli ze záběru, eventuelně může být 

provedeno vykývnutí do záběru s ozubenou tyčí. 

Mezi stejnosměrným motorem a převodovkou je zabudován v mezivložce 

přibližovací spínač, který dává dva impulsy na jednu otáčku motoru. 

Převod motoru čelními koly a šnekem v převodovce a počet zubů pastorku 

ve spojení s modulem je dimenzován tak, že odpovídá impulsu dráha 1mm. 

Toto nastavení mír se používá při nařezávání a při zbytkovém řezu 

k měření příslušné dráhy. 

 

5.1.6 Výškové přestavování 

Zařízení pro výškové přestavování se skládá z následujících hlavních 

stavebnicových skupin:  

-převodovkový motor a čelními ozubenými koly a šnekovým kolem, 

-řetězové kolo s příslušným řetězem a k tomu 

-příslušné koncové spínače 

Převodovkový motor je namontován na horní straně hořákového vozíku a 

je opatřen na obou stranách výstupními hnacími hřídelemi. Na jedné hnací hřídeli 
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je namontováno řetězové kolo, na druhé hnací hřídeli je namontován spínací 

praporek pro přibližovací spínač omezení koncové plochy. 

Válečkový řetěz je usazen na řetězovém kole a je upevněn na horní straně 

sání pro výškové přestavování hořáku. Zvedání saní a hořákem se provádí 

prostřednictvím řetězu, spouštění potom probíhá vlivem působení vlastní váhy 

zvedacího zařízení s hořákem. Tím je zabezpečeno zvednutí řezacího hořáku proti 

možnému působení vnějších sil. 

 

5.1.7 Přívod medií 

Na podestě stroje je upevněn vlečný kabelový řetěz stroje. Připojení 

přívodních hadic se spotřebičem na stroje je proveden pro všechna provozní 

media prostřednictvím příslušného hadicového vedení. To se týká taktéž 

hadicového vedení od regulační stanice k hořáku. Hadice jsou provedeny jako 

gumové hadice s kovovým opletením a jsou přivedeny přes přívodní řetěz energie 

až k jeho výstupu. 

Odtud jsou v oblasti sálání uloženy krátké hadice s vlnovci z ušlechtilé 

oceli až k řezacímu hořáku. 

 

5.1.8 Hořák řezacího pálicího stroje 

Vodou chlazený hořák řezacího pálicího stroje je upevněn v držáku 

hořáku. Na spodním konci hořáku je našroubována řezací tryska. Pro zapalování 

řezacího plamene je na hořáku připevněn zapalovač 

 

5.1.9 Regulační stanice 

Je upevněna na podestě stroje. Na základní desce jsou upevněny s volným 

přístupem regulační jednotky pro řezací a ohřívací kyslík, pálicí plyn a zapalovací 

plamen a jsou přichyceny příslušnou sběrací trubkou. 
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Každá regulační jednotka je vybavena všemi příslušnými dílci, jako jsou 

kupříkladu redukční ventily, uzavírací ventily, magnetické ventily atd., které jsou 

nezbytné pro nastavování řezacího plamene. 

Na výstupu pro ohřívací kyslík a pálicí plyn jsou ještě doplňkově 

zabudovány zpětné pojistky 

5.2 Požadavky na kontrolu a údržbu stroje 

5.3 Obsluha, opravy 

Personál 

Osoby, které obsluhují nebo opravují zařízení pro řezání plamenem, musí 

být zkušení a musí být seznámeni se zacházením s kyslíkem a plyny při práci 

s pálením a řezáním. 

5.4 Opravy, údržba 

Před zahájením údržbářských a opravárenských prací musí být 

informována všechna spolupracující místa. 

5.5 Poučení 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být poučení o nebezpečí a podmínkách 

pro zábranu úrazům. Toto poučování a školení musí být v přiměřených časových 

intervalech opakováno. 

5.6 Přítomnost nepovolaných osob 

Nepovolaným osobám je pobyt v blízkosti pálícího řezacího stroje včetně 

jeho regulačního zařízení anebo v ovládací kabině přísně zakázán. 
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5.7 Provozní přestávky 

V průběhu provozních přestávek, nebo v době přerušení práce na pálicím 

řezacím stroji, při kterých zůstává stroj bez dohledu, musí být hlavní vypínač 

elektřiny uzamknut a hlavní ventily pálicího plynu a kyslíku uzavřeny. 

5.8 Potrubní vedení, armatury 

Přívodní potrubí kyslíku a pálicího plynu včetně příslušných armatur musí 

být měsíčně překontrolováno na těsnost. Místa, kde dochází k prosakování media, 

musí být ihned opravena. 

5.9 Provozní tlaky 

Provozní tlaky medií nesmí být překračovány. 

5.10 Filtry 

Musí provádět pravidelné čištění filtračních vložek 

5.11 Vyprazdňování potrubních medií  

Před zahájením údržbářských a čistících prací musí být potrubní vedení 

provozních medií vyprázdněny. Potrubní vedení pro kyslík a pálicí plyn se musí 

vypláchnout inertním plynem pro vyplachování potrubního vedení na kyslík se 

smí používat inertní plyn, který neobsahuje olej, nebo tlakový vzduch, který je 

zbaven oleje. 

5.12 Oheň a žhavé předměty 

Na potrubním vedení pro kyslík a pálicí plyn se nesmí nikdy pracovat 

s ohněm, nebo žhavými předměty. Zledovatělá místa se musí odstranit pomocí 

teplé vody, nebo vzduchu. 
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5.13 Uzavírací orgány 

Uzavírací orgány se musí otevírat pouze pomalu, nikoliv zpětným 

opakovaným otáčením. Ruční kolečka uzavíracích orgánů musí být otáčena pouze 

rukou, bez použití jakýchkoliv klíčů, kleští, pák a podobných pomůcek. 

5.14 Rychlouzavírací ventily 

Pro ochranu proti vytrysknutí většího množství kyslíku a nebo pálicího 

plynu /kupříkladu při defektním magnetickým ventilu, nebo při ohni na zařízení/, 

musí být v blízkosti zařízení k dispozici rychle a bezpečně pracující uzavírací 

orgán/ rychlouzavírací ventil/. Tento uzavírací orgán musí být dálkově 

ovladatelný, / místo obsluhy stále umístěné na stroji, nebo v přímé blízkosti stroje 

mimo oblast možného nebezpečí/. 

5.15 Vyfoukání/vypouštění/medií 

Pro vyfoukání kyslíku a pálicího plynu se smí používat výhradně pouze 

inertní plyn, který je zbaven oleje. Když je však možno provádět profukování 

s pomocí kyslíku nebo pálicího plynu, musí se odvést tento plyn bezpečně do 

volného prostranství v okolí. Profukovat pouze krátkodobě, dbát přitom na dobré 

větrání a odvzdušnění/ když je v místě k dispozici odsávací zařízení na spaliny a 

kouřové plyny, může se zapnout – avšak nikoliv elektrický vlhký filtr/. Uvědomit 

o prováděné činnosti požárníky.  

Pálicí plyn a kyslík se nemají nikdy současně vyfukovat, nýbrž je 

nezbytné, dodržet mezi vypouštění jednotlivých medií dostatečné bezpečnostní 

přestávky. 

5.16 Kyslík 

Potrubní vedení, armatury, nástroje 
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Všechny díly, které přichází do styku s kyslíkem, musí být udržovány 

pečlivě od znečištění olejem, nebo tukem / kupříkladu potrubní vedení, hadice, 

nástroje atp./ 

5.17 Oděvy obsluhy 

V blízkosti strojů s plamenem, nebo pálicích řezacích strojů nesmí být 

nošeny oděvy znečištěné olejem nebo tukem. 

5.18 Ruce, čistící hadry a pomůcky 

Nikdy se nesmí pracovat nebo otírat rukama se znečištěnými hadry a 

pomůckami, které jsou potřísněny olejem nebo tukem 

5.19 Použití medií k jiným účelům 

Nikdy se nesmí používat kyslíku k odvzdušnění, chlazení, nebo 

k vyfoukávání třísek, okují nebo rzi. 

Kyslík se nesmí nikdy používat místo stlačeného vzduchu, nebo jako 

plynový polštář. Nedýchat žádný vzduch, který obsahuje nadměrné množství 

kyslíku. 

 

5.20 Uvádění do provozu 

Před zahájením každé směny mají být prozkoušeny všechny funkce 

strojního zařízení, zvláště pracovní schopnost řezacích trysek a hořáků. 

Je třeba vždy kontrolovat funkci výškového nastavování hořáků ve vztahu 

na tloušťku bramy. Jako směrná hodnota platí spodní hrana trysky má stát 130 

mm nad horní hranou bramy. 
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Dále je zapotřebí zkontrolovat místo nastavení ohřívacích a řezacích 

plamenů řezacích hořáků, a v případě potřeby provést příslušné korekce na 

regulační stanici. 

Dobře ošetřovaný pálicí řezací stroj se správně nastavenými ohřívacími a 

řezacími plameny, které se nachází na správném výškovém rozměru nad bramou,  

zabezpečuje dobrou kvalitu řezu a také dlouhou životnost zařízení. 

5.21 Pohony 

Pohony řezacího pálicího stroje jsou již plněny příslušnými mazacími 

prostředky od výrobce na celou dobu jeho životnosti. / viz k tomu příslušnou 

kapitolu „ Údržba a kontrola“/. Poháněcí motory se mají zkontrolovat na správný 

směr otáčení. V případě, že skutečný směr otáčení nesouhlasí s požadovaným 

směrem pohybu, při správném použití příslušných spínačů, je potom zapotřebí 

provést přepolování motorů. 

5.22 Napojení potrubního vedení před strojem 

Všechna potrubní vedení, která vedou k přípojům kabelového vlečného 

řetězu před strojem, se musí profoukat. Potrubní vedení, která později budou 

používána pro vedení kyslíku, se musí proplachovat vhodným prostředkem, který 

neobsahuje olej, nebo tuky/trichloretylen/ a potom se má provést profoukání 

dusíkem, nebo stlačeným vzduchem, zbaveným oleje. 

Hadicové přívody kabelového vlečného řetězu připojit na potrubní vedení. 

Otevřít hlavní uzavírací ventily před strojem 

Překontrolovat šroubové spojení potrubního. Eventuálně hadicového 

vedení na těsnot/ pomocí vhodné kapaliny/. 

5.23 Koncové čidlo 

Při každé kontrole koncových čidel je třeba dbát na to, aby koncové čidlo 

spínalo, LED kontrolní světlo na koncovém spínači. 
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Je třeba dbát na to, aby se ke každému koncovému čidlu příslušná vačka 

nacházela ve správné poloze a aby byla pevně přitažena. 

5.24 Ošetření 

Pálicí řezací stroj Messer se má týdně jedenkrát důkladně očistit od 

prachu. Zvláště se mají udržovat v náležité čistotě vodící dráhy, pojezdové dráhy, 

obíhací a vodící válečky a ozubené tyče. 

V případě potřeby je zapotřebí také důkladně očistit pojezdovou kolejnici 

kabelového vlečného řetězu od prachu. 

Týdně je zapotřebí provést vnější obhlídku řezacího pálicího stroje 

s ohledem na možná poškození a zjevné závady. Vadné díly musí se po tomto 

zjištění ihned vyměnit. 

Jedenkrát za měsíc se musí celý řezací pálicí stroj důkladně očistit, podle 

možnosti je výhodné k tomu použít zařízení s tryskáním páry. 

 

5.25 Údržba a kontrola 

Potrubní vedení kyslíku se musí neustále udržovat v čistotě bez znečištění 

olejem, nebo tukem. Musí být dbáno všech podmínek pro zábranu úrazům a 

podmínek bezpečnostních! 

5.26 Údržba a kontrola na každé směně 

Ohřívací otvory a řezací otvor se musí čistit pouze vhodnými čistícími 

vrtáky. Kontrola signálních světel se musí provádět na ovládacím pultu. Defektní 

žárovky se musí ihned vyměnit. 

Údržba a kontrola každý týden za použití vhodných kontrolních prostředků 

pro zjišťování prosakování se provádí kontrola těsnosti všech přírubových spojení 

na potrubním vedení pro plyny / včetně regulační stanice/. Při zjištěné netěsnosti 

se musí provést výměna těsnění, eventuálně se provede dotažení šroubení. 
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Vnější prohlídka všech hadicových přívodních potrubí na eventuální 

obroušení, eventuálně jiné poškození 

Musí se provést také prohlídka správné funkce signálních světel na 

ovládacím panelu. V případě potřeby se musí vadná žárovka ihned vyměnit za 

novou. 

6 Požadavky na obsluhu, popis pracovního prostředí, 

organizace práce, úrazovost 

Pracovníci zajišťující obsluhu Messeru musí být příslušně kvalifikování, 

zdravotně způsobilí, musí vlastnit, vazačský průkaz a paličský průkaz skupiny ZP 

311 -2 W01. Doba zácviku je stanovená na 14 pracovních dnů pod dohledem 

kvalifikovaného pracovníka. 

6.1 Popis pracovního prostředí a organizace prací 

Pracovní prostředí stroje na dělení bram: 

6.1.1 Pracovní prostor 

Pracovní plocha prostoru odpovídá velikosti, kde se operátor stroje na 

dělení bram při práci pohybuje. Celý tento prostor má rozměry 10 x 4 m, což je 

plocha 40m
2
. Čistá plocha pro pracovníka je 6 m

2
. U tohoto pracovního místa je 

požadavek na rozměrové parametry splněn. 

6.1.2 Podlahová plocha 

Podle § 48 NV č. 361/2007 Sb., musí mít v prostoru určeném pro trvalou 

práci (alespoň 4 hodiny za směnu) minimálně 2 m
2
. U tohoto pracovního místa je 

tento požadavek splněn, neboť plocha pracovního místa je okolo 6 m
2
. Kabina 

stroje na dělení bram má 3m
2
 také splňuje požadavek.  

6.1.3 Světlá výška 

Plocha pracoviště, celé haly je 1900 m
2
 Podle § 46 NV č. 361/2007 Sb. je 

světlá výška závislá na podlahové ploše. Při ploše do 2000 m
2
 musí být světlá 
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výška alespoň 3 m. U tohoto pracovního místa jsou požadavky splněny, protože 

světlá výška celého prostoru je 15 m při podlahové ploše 1900 m
2
 Celý prostor 

haly 

6.1.4 Pracoviště skrapování 

Pracoviště je situováno ve venkovním prostředí osvětlení stávající - 

vyhovuje ČSN 05 0600 větrání - přirozené, prostor větší než 100 m
3
 na jednoho 

pracovníka, odpovídá ČSN 050600 

 

6.2 Úrazovost za posledních 5 let v úseku přípravy vsázky  

 

V roce 2014 aktuálně pracuje v tomto úseku celkem 40 zaměstnanců. Jsou rozděleni do 4 

směn. 

6.2.1 Rozbor úrazovosti za posledních 5let 

Níže uvedená tabulka č.1 zobrazuje popis úrazovosti za posledních 5let 

od roku 2010-2014. 

Za posledních pět let byl 1 vážnější úraz u stroje na dělení bram. Úraz se 

stal v roce 2011 obsluze stroje na dělení bram. Úraz se stal v jímce pro odstranění 

upáleného skrapu z řezu pálicího stroje, došlo k vykloubení kotníku a naražení 

ruky. Stalo se, kdy zaměstnanec, po ukončení pálicího režimu šel překontrolovat 

čistotu jímky. Při zjištění zanesení jímky z řezu pálicího stroje, se snažil průtok 

jímky vyčistit. Při následném čištění jímky, po naklonění přes hranu jímky 

přepadl, přičemž si způsobil namožení pravého předloktí ruky a vymknutý kotník. 

Zraněný byl odnesen do odpočívací místnosti, odkud byl následně převezen 

rychlou záchrannou službou k lékařskému ošetření do nemocnice. Zaměstnanec 

byl vybaven všemi předepsanými ochrannými osobními pracovními prostředky. 

Charakter zranění si vyžádal pracovní neschopnost. Po tomto incidentu byly 

provedené technické opatření a to tím, že byl před prostor pro čištění jímky 

přidělán plech proti pádu do jímky. Dále se proškolili a upozornili zaměstnanci 

pracující na provoze. 
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7   Návrh systému řízení rizik 

 

Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již 

existujících i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek 

nežádoucích vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů.[9] 

 

Součástí procesu řízení rizik je rozhodovací proces, vycházející z analýzy rizika. 

Po zvážení dalších faktorů, zejména ekonomických, technických, ale i sociálních a 

politických, management pro řízení rizik vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní a 

regulační opatření. Posléze z nich vybere ta, která existující riziko minimalizují. Jako 

součást řízení rizika bývá chápáno i šíření informací o riziku (risk communication ) a 

vnímání rizika (riskperception).[9] 

 

Kritickou fází procesu řízení rizik je výběr optimálního řešení. Začíná určením 

úrovně rizika, postupuje přes hodnocení ekonomických nákladů variantních řešení pro 

snížení rizika a jejich ekonomických přínosů (Cost-BenefitAnalysis). Pokračuje 

zhodnocením dopadů a přínosů a analýzou možných důsledků z přijatého rozhodnutí na 

subjekt a jeho okolí. Posléze následuje rozhodnutí o realizaci opatření na snížení rizika, 

respektive rozhodnutí o jeho dalším sledování v případě vysokého stupně nejistot, 

spojených se stávajícím stupněm poznání a tím nemožnosti snížit riziko ve fázi tvorby 

rozhodnutí.[9] 

Management řízení rizika využívá principu zpětné vazby (reaktivní strategie – 

klasický způsob, kdy se jedná o nápodobu učícího se systému) nebo predikační vazby 

(proaktivní strategie – vědecký způsob, kdy je subjekt seznámen se současným stavem, 

možnými hrozbami a má co nejúplnější informace o možném průběhu jejich naplnění).[9] 

 

Finálním výsledkem každé etapy řízení rizika je rozhodnutí. Většinou je výstupem 

více variant řešení. Nepřijatelná úroveň rizika vyžaduje zastavení probíhajícího procesu a 

přijetí opatření na snížení rizika. Je-li riziko přijatelné a přitom nikoliv bezvýznamné a 

potenciál zisku je značný, následuje obvykle vypracování plánu preventivních opatření za 

účelem jeho redukce. Pro zbytková rizika, která nelze protiopatřeními efektivně snížit, se 

zpracovávají krizové plány. Velký důraz je třeba klást na maximální využití fáze redukce 
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rizika a jeho eliminace tak, aby se havarijní plány a scénáře vypracovávaly opravdu jen pro 

zbylá rizika. Hledáním obecně platných preventivních opatření pro významné snížení 

pravděpodobnosti vzniku krizí a omezení jejich případných následků se také zabývá 

nouzové plánování (contigencyplanning, emergency planning) jako základní součást 

krizového řízení (crisismanagement).[9] 

7.1 Základní kroky k identifikaci rizik na pracovišti 

 

Základní kroky, podle kterých by měl být zaměstnavatel schopen stanovit opatření 

nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců, je třeba vytvořit podklady, 

podle kterých je možno riziku předcházet, odstraňovat je nebo je minimalizovat.[10] 

Základní kroky jsou: 

1. vymezit pracovní systém, 

2. vyhledat nebezpečí, 

3. stanovit a ohodnotit rizika, 

4. odstranit / omezit rizika, 

5. vyhodnotit nebezpečnost a zdravotní rizika, 

6. projednání zjištěných rizik se zaměstnanci. 
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8 Návrh systému řízení rizik na pracovišti dělícího stoje 

Messer na  dělení bram  

 

Nejprve jsem aplikoval základní kroky dle [10] : 

8.1 Vymezení pracovního systému 

Pracovní systém a oblast činností je v této bakalářské práci zaměřena pouze na 

dělící stroj Messer na dělení bram pro vsázku do ocelářské pece. 

8.2 Vyhledat nebezpečí 

Na daném pracovišti jsem vyhledal a identifikoval jednotlivá rizika: 

1. Rozstřik tekutého kovu 

2. pád břemene 

3. nebezpečí uklouznutí 

4. Hluk 

5. Nebezpečí pořezání 

8.3 Stanovit a ohodnotit rizika 

 

8.3.1 Rozstřik tekutého kovu a vyšlehnutí plamene 

Popis aktuálního stavu rizika: 

Riziko nastává při zapalování, kdy stroj na dělení bram zapaluje hranu 

bramy, která se musí nažhavit na určitou teplotu, aby došlo k zapálení a 

následnému řezání bramy, při kterém dochází k rozstřiku kovu. 

Velikost rizika je značná, každý zaměstnanec, který se vyskytne v blízkosti stroje 

na dělení bram, je ohrožen popálením tekutého kovu. Riziko vzniká už jen v samotném 

přiblížení zaměstnance k Messeru. U Messeru není žádná zábrana proti rozstřiku tekutého 

kovu. 

Následky můžou byt značné, může dojít k značným popáleninám od tekutého kovu. 
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8.3.2 Opatření k zamezení rizika jsou aktuálně nastaveny takto: 

Proti vyšlehnutí plamene v potrubním vedení pro pálicí plyn je 

zamontována uzávěra proti zpětnému vyšlehnutí plamene. Používají se zpětné 

suché pojišťovací ventily nebo vodní předlohy. Při používání vodních předloh 

musí být dbáno na ochranu proti možnosti zamrznutí. 

Proti požáru a pro hašení hořícího oděvu jsou umístěny v blízkosti 

ohrožených míst vhodné hasební přípravky a zařízení, které je možno ihned 

v případě potřeby používat. 

Obsluha stroje na dělení bram, je proti rozstřiku kovu chráněna tím, že je 

umístěna v kabině. Tato kabina je umístěna vedle řezací soustavy, aby pracovník 

mohl kontrolovat průběh řezání bram. Kabina je vybavena žáruvzdornými 

skleněnými okny. 

Obsluha stroje je vybavena těmito OOPP: 

Oblek MOFOS 

Obuv pérko LUX 

Přilba odolná teplotám okolo 150°C 

Paličské brýle s indexem zastínění 5 dle EN 166 

Paličské rukavice 

Ochrana sluchu 

Kolemjdoucí ostatní zaměstnanci, kteří se pohybují kolem stroje na dělení 

bram, jsou ohroženi rozstřikem kovu. Ti jsou povinní být vybaveni těmito 

ochrannými pomůckami: 

Oblek Montérky 

Obuv pérko LUX 

Přilba odolná teplotám okolo 150°C 

Ochranné brýle 

Ochrana sluchu 
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8.3.3 Pád břemene 

Popis aktuálního stavu rizika: 

Riziko vzniká, kdy jeřáb číslo 326, 327 manipuluje s bramou. Jelikož jeřáby 

ovládají zaměstnanci, může dojít k nebezpečnému pohybu, jak z nedbalosti, tak únavy 

zaměstnance.  

Velikost rizika zde není značná, neboť firma na zpracování ocele, má velmi 

podrobně a důkladně zavedeny bezpečnostní opatření a školení zaměstnanců. 

8.3.4 Opatření k zamezení rizika jsou aktuálně nastaveny takto: 

 

Pád břemene je řešen organizačním zabezpečením dle ČSN ISO 12480*1, tímto 

MPBP a podnikovým řádem SBP s jeřáby NS haly na přípravu vsázky - nevstupovat pod 

zavěšená břemena a dále technická opatření u jeřábů 

 

8.3.5 Nebezpečí uklouznutí 

Popis aktuálního stavu rizika: 

Nebezpečí uklouznutí je ohrožen každý zaměstnanec, který se vyskytne 

v blízkosti stroje na dělení bram, z možného úniku chladicí emulze. 

K úniku dochází, kdy obsluha stroje nadměrně otevře kohout pro vodu, 

která slouží pro odstraňování strusky po řezání oceli, kdy kanál pro odtok vody 

nestíhá vodu odebírat a následně dochází k přetékání na podlahu haly i v kanále. 

Největší ohrožení je v době zimy. Kdy dochází k zamrznutí kapaliny a následně 

většímu možnému uklouznutí. 

Velikost rizika je značná, každý zaměstnanec, který se vyskytne v blízkosti stroje 

na dělení bram, je ohrožen možným uklouznutím. Riziko vzniká,  kdy voda sloužící pro 

odtok strusky po řezání Messeru, dostatečně neodtéká. Dochází k přetékání vody, která se 

dostává až na chodník, kde se pohybují zaměstnanci. Může dojít k možnému uklouznutí.  

Následkem by mohl být vymknutý kotník, zlomeniny, pohmožděniny, 

nekoordinovaný pád, který by mohl způsobit těžká poranění. 
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8.3.6 Opatření k zamezení rizika jsou aktuálně nastaveny takto 

Obsluha stroje je proti možnému nebezpečí uklouznutí chráněna tím, že je 

umístěna v kabině. Jelikož musí obsluha stroje po skončení své pracovní směny 

vyčistit kanál od strusky po řezání oceli, kde dochází při špatném otevření 

kohoutu vody, k většímu úniku vody a zároveň k většímu možnému uklouznutí, 

proti tomuto možnému uklouznutí není chráněna vůbec. 

Kolemjdoucí ostatní zaměstnanci, kteří se pohybují kolem stroje na dělení 

bram, jsou ohroženi uklouznutím. 

8.3.7 Hluk 

Popis aktuálního stavu rizika:  

V průběhu řezání pálením činí úroveň hluku až 120 Db. V případě potřeby 

se musí okolní pracoviště chránit prostřednictvím sekundárních opatření. 

Hlukem je ohrožená každá osoba, která se vyskytuje v blízkosti stroje na řezání 

bram. Je způsoben provozem stroje, nastává pří zapalováním i samotném řezání stroje, kdy 

stroj vydává nadměrný hluk. 

Riziko vzniká, kdy se zaměstnanci pohybují kolem stroje Messer na dělení bram 

pro vsázku do ocelářské pec a to, jak z technického stavu stroje, který vydává nadměrný 

hluk, tak z nedbalosti zaměstnanců, kteří nepoužívají OOPP, mezi které patří i ochrana 

sluchu. 

Následkem může být možná ztráta sluchu. 

8.3.8 Opatření k zamezení rizika jsou aktuálně nastaveny takto: 

Obsluha stroje je proti hluku chráněna tím, že je umístěna v kabině a je vybavena 

proti hluku špunty do uší, nebo sluchátky. 

Kolemjdoucí ostatní zaměstnanci, kteří se pohybují kolem stroje na dělení 

bram, jsou také ohroženi hlukem. Ti jsou povinní být vybaveni těmito ochrannými 

pomůckami: 

Oblek Montérky 

Obuv pérko LUX 

Přilba odolná teplotám okolo 150°C 
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Ochranné brýle 

Ochrana sluchu 

 

8.3.9 Nebezpečí pořezání 

Popis aktuálního stavu rizika: 

Nebezpečím pořezání je vystavena pouze obsluha stroje na dělení bram. 

K možnému pořezání může dojít, kdy obsluha, po skončení pracovní činnosti, musí vyčistit 

odpadní jímku, do které padá struska z řezu stroje na dělení bram. K čištění odpadní jímky 

se používá nástroj k tomu určený, má tvar škrabky. K možnému pořezání může dojít, kdy 

obsluha při manipulaci se škrabkou v jímce odstraňuje nánosy strusky po řezu. Kde může 

dojít pořezání o hranu odpadní jímky, která má ostré hrany. 

 

Riziko vzniká, kdy obsluha stroje na dělení bram, musí vyčistit po skončení 

pálicího procesu jímku, která slouží k odstraňování strusky po řezání bram. K možnému 

pořezání může dojít, kdy obsluha při manipulaci se škrabkou v jímce, která slouží 

k odstranění strusky po řezání, může zavadit o hranu jímky. Jímka má ostré hrany, které 

může způsobit pořezání. Následek může být značné pořezání zaměstnance na horních 

končetinách. 

8.3.10 Opatření k zamezení rizika jsou aktuálně momentálně 
nastaveny takto: 

 

Obsluha stroje na dělení bram je proti pořezání chráněna tím, že je vybavena 

OOPP: 

Oblek MOFOS 

Obuv pérko LUX 

Přilba odolná teplotám okolo 150°C 

Paličské brýle s indexem zastínění 5 dle EN 166 

Paličské rukavice 
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8.4 Odstranit či omezit rizika 

8.4.1  Rozstřik kovu 

Jelikož je rozstřikem kovu ohrožen každý zaměstnanec, který se vyskytne 

v blízkosti stroje na dělení bram. Nápravné opatření by mohlo být řešeno takto: 

Přiděláním zástěnami odpovídajícím ČSN vysokými 3 m, aby nedošlo 

k možnému zasažení rozžhaveným kovem jakéhokoliv zaměstnance firmy. Na 

ochranu proti jiskrám, teplu, viditelným i neviditelným paprskům záření, které 

vzniká při pálení, musí být používány vhodné ochranné prostředky 

s normalizovanými skly proti záření, kupříkladu ochranné brýle, ochranné štíty. 

 

8.4.2 Pád břemene 

Pád břemene je řešen organizačním zabezpečením dle ČSN ISO 12480*1, 

tímto MPBP a podnikovým řádem SBP s jeřáby NS haly na přípravu vsázky - 

nevstupovat pod zavěšená břemena a dále technická opatření u jeřábů. Nápravným 

opatřením by mohly bý častější revize jeřábu a  častější školení zaměstnanců proti 

pádu břemen, kde se smí a kde nesmí pohybovat. 

 

8.4.3 Nebezpečí uklouznutí 

Nebezpečí uklouznutí hrozí každému zaměstnanci, který se vyskytne 

v blízkosti stroje na dělení bram. Nebezpečí uklouznutí by se mohlo eliminovat 

takto: 

Pro obsluhu stroje na dělení bram, která musí po každé směně zastavit 

průtok vody v kanále a pročistit kanál od strusky po řezání. Je vystavena 

možnému uklouznutí v kanále. K eliminaci uklouznutí by došlo vyměněním 

ventilu k otevírání vody, aby nedocházelo k možnému přetočení ventilu a 

následnému přetékání vody. Nebo novému naváření koryta hrany, aby 

nedocházelo k přetékání vody. 
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Pro kolemjdoucí zaměstnance by se riziko uklouznutí eliminovalo, 

vybudováním žlabu podél stroje na dělení bram, který by vedl do odtokové části 

stroje, následně by nemohlo dojít k hromadění vody na ploše haly podél stroje. 

8.4.4 Hluk 

Nápravná opatření by mohla být řešena, vyměněním některých součástí stroje a 

odsavače, který způsobuje nadměrný hluk. 

8.4.5 Nebezpečí pořezání 

Nebezpečí pořezání hrozí jen obsluze stroje na dělení bram, která musí po každé 

směně vyčistit odpadní jímku, která slouží k odplavení nánosu strusky, po pálení stroje na 

řezání bram. Nápravné opatření by mohlo být řešeno takto: 

Ostré hrany na odpadní jímce, kde může dojít k možnému pořezání obsluhy stroje 

na dělení bram, se buď zabrousí, nebo se vymění části jímky, při kterých hrozí nebezpečí 

pořezání. 

8.5  Vyhodnotit nebezpečnost a zdravotní rizika 

Pro vytvoření systému řízení rizik dále bylo zapotřebí vyhodnotit jednotlivá rizika 

nebezpečnosti.  

Metody hodnocení nebezpečnosti strojů a zařízení jsou různé např. dle [11] jsou to:   

1. Průzkumové metody 

2. Pozorovací metody 

3. Bodovací metody 

4. Analytické metody 

 

Pro svou práci jsem si vybral jednu z metod bodovacích a to metodu BOMECH. 

Podle [11] je podstatou bodovacích metod vyhodnocovací tabulka, která přiřazuje 

určitým kritériím nebezpečnosti určitý počet bodů. Výsledná hodnota nebezpečnosti celého 

stroje se pak dostane empirickým vztahem  ( součet, součin, atp.). 

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

nebezpečného faktoru. Nebezpčenost je funkce deseti kritérií: 
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n (nebezpečnost) = f (funkce, závislost) (N, O, P, E, R, Z, K, I, D, V), 

kde znamená: 

N…  nejpravděpodobnější následek ohrožení 

O… nebezpečný faktor ohrožuje  současně osob  

P… pravděpodobnost vzniku  

E… expozice rizika  

R… možnost obranné reakce 

Z… zátěž člověka a nároky na psychofyzické vlastnosti člověka v poli rizika 

K… nároky na bezpečnostní kvalifikaci pracovníka 

I… identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti nebezpečného faktoru 

D… dynamičnost rizika, tzn.poznatelnost, zřejmost, očekávání vzniku úrazu  

V… vliv pracovních podmínek (osvětlení, hluk, teplota, klima, plyny a prachy, terén atp.) 

 

Pro výpočet analýzy rizika posuzovaného stroje Messer na dělení bram pro vsázku 

do ocelářské pece, jsem použil tabulku, viz příloha č.4 , je uveden vzor tabulky. Nejprve 

jsem identifikoval NF ( nebezpečný faktor)  a zavedl do tabulky. Z bodové tabulky 1 viz 

tab. 1 jsem určil počet bodů pro každé kritérium nebezpečí. Ty jsem zanesl do tabulky 3, 

viz tab. 3. Body jsem sečetl a zapsal jsem do šestého sloupce v tabulce. Na základě 

sečtených bodů jsem zjistil kritérium nebezpečí podle tabulky 2, viz tab. 2 kategorie 

nebezpečí a zapíšu do sedmého sloupce tabulky. 

V sumarizační tabulce číslo 3, viz tabulka č. 3, jsou uvedeny hlavní rizikové faktory 

nebezpečí zkoumaného stroje Messer na dělení bram a dle kategorií můžeme určit potřebu 

jejich řešení. Získané koeficienty nebezpečnosti celého stroje jsou pak porovnatelné, při 

čemž platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší nebezpečnost. 
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Tab. 1: Kritéria nebezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kritérium 
Nejpravděpodobnější následek 

ohrožení 

Počet 

bodů 

N 

smrt 100 

Trvalé vyřazení z pracovní činnosti 60 

Velmi těžké ohrožení zdraví 40 

Hospitalizace 20 

Pracovní neschopnost bez 

hospitalizace 
10 

Ohrožení zdraví bez pracovní 

neschopnosti 
3 

Narušení pracovní pohody 0 

Kritérium Ohrožené osoby v pracovní směně 
Počet 

bodů 

O 

Více než 100 60 

51 až 100 40 

21 až 55 25 

11 až 20 12 

5 až 10 6 

2 až 1 2 

1 0 

Kritérium 
Předpoklad existence místa 

s nebezpečím 

Počet 

bodů 

P 

Existuje trvale 60 

Existuje velmi pravděpodobně 40 

Existuje pravděpodobně 25 

Existence je málo pravděpodobná 12 

Existence je nepravděpodobná 6 

Existence dosud neexistovala 2 

Existence je vyloučena 0 

Kritérium Přítomnost člověka v poli rizika 
Počet 

bodů 

E 

Větší než 6000 50 

4001 až 6000 35 

1501 až 4000 23 

501 až 1500 15 

201 až 500 9 

51 až 200 3 

1 až 50 1 

Méně než 1 0 

Kritérium Možnost vzniku ochranné reakce 
Počet 

bodů 

R 

Nemožná 40 

Velmi obtížná 20 

Obtížná 6 

Možná 3 

Snadná 0 

Kritérium Zátěž při činnosti v poli rizika 
Počet 

bodů 

Z 

Velmi vysoká 30 

Vysoká 15 

Průměrná 5 

Malá 2 

Nepatrná 0 

Kritérium Kvalifikace pracovníka 
Počet 

bodů 

K 

Velmi vysoká 30 

Vysoká 15 

Průměrná 5 

Malá 2 

Nepatrná 0 

Kritérium Identifikovatelnou nebezpečí 
Počet 

bodů 

I 

Nahodilý nepoznatelný jev 30 

Pravděpodobný poznatelný jev 15 

Zákonitý jev 0 

Kritérium 
Možnost zvyšování závažnosti 

nebezpečí 

Počet 

bodů 

D 

Závažnost roste výrazně 20 

Závažnost roste mírně 5 

Závažnost se nemění 0 

Kritérium 
Citlivost nebezpečnosti na vliv 

pracovního prostředí 

Počet 

bodů 

V 

Velký 10 

Průměrný 3 

žádný 0 
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Tab. 2: Kategorie nebezpečí 

 

 

Tab. 3: Hodnocení nebezpečnosti stroje na dělení bram 

  

 

. 

Počet bodů Kn 

Označení 

Kategorie 
Míra rizika 

Označení Název 

>200 A katastrofální Nepřípustné riziko 

151-200 B kritická Velké riziko 

101-150 C střední Významné riziko 

51-100 D mezní Přijatelné riziko 

<200 E rušivá Mírné riziko 

Pořadové 

číslo 

Identifikované 

nebezpečí 

Pracovní 

činnost 

Možné 
poškození 

zdraví 

Kritéria nebezpečnosti 

∑Kn Kategorie 

N O P E R Z K I D V 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2. Rozstřik kovu 
Řezání 

bramy 
Popálení 40 60 25 23 3 15 15 15 0 0 196 

Velké 

riziko 

3. Pád břemene 
Manipulace 
s materiálem 

Zlomeniny, 
pohmožděniny 

40 60 25 23 3 5 15 15 0 0 186 
Velké 
riziko 

4. 
Nebezpečí 

uklouznutí 

Pohyb po 

výrobní hale 

Zlomeniny, 

pohmožděniny 
20 60 25 23 3 5 2 15 20 0 173 

Velké 

riziko 

5. Hluk Řezání 
Poškození 

sluchu 
40 25 25 23 3 30 15 15 0 0 176 

Velké 

riziko 

6. 
Nebezpečí 
pořezání 

Čištění 

Odpadní 

jímky 

Pořezání 20 6 12 23 3 5 5 15 0 0 89 
Přijatelné 

riziko 
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9 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zavedení systému řízení rizik u stroje na dělení bram 

pro vsázku. 

V první části jsem popsal základní pojmy a legislativní požadavky tykajících se 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

V další části jsem popsal vybranou organizaci, jejich provozy, technologické 

postupy a z toho odvodil nebezpečné situace a rizika. Vyhodnotil jsem úrazovost za 

posledních 5 let, abych získal základní informace jednak o péči o BOZP a také informace o 

nejčastějších rizicích. 

Dále jsem se věnoval stěžejní části mé závěrečné práce. U jednotlivých vybraných 

pracovišť jsem identifikoval, analyzoval a vyhodnotil rizika. Na základě tohoto hodnocení 

jsem stanovil adekvátní ochranná a preventivní opatření.  

Poté jsem aplikoval metodu BOMECH na jednotlivá rizika stroje na dělení bram. 

Vytvořil jsem schématickou tabulku, do které jsem zanesl vyhledaná rizika. 

Výsledky analýz jsem následovně zhodnotil a zařadil je do kategorie nebezpečnosti. 

V poslední části práce jsem navrhl jednotlivá nápravná opatření. 

¨ 
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Příloha č. 2: Dělící linka Messer 
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                        Příloha č. 3: Vzor analýza rizik metodou BOMECH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadové 

číslo 

Identifikované 

nebezpečí 

Pracovní 

činnost 

Možné 

poškození 

zdraví 

Kritéria nebezpečnosti 

∑Kn Kategorie 

N O P E R Z K I D V 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                
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Příloha č. 4: Úrazovost od roku 2010 do současnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 

Celkový počet 

pracovních 

úrazů 

Počet úrazů 

z pracovní 

neschopnosti 

Smrtelné úrazy 

2010 2 0 0 

2011 4 1 0 

2012 3 0 0 

2013 2 0 0 

2014 0 0 0 


