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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá komplexním hodnocením zdravotních rizik 

v zakázkovém stolařství. Teoretická část se zabývá hodnocením rizik, která jsou způsobena 

činností na ručních strojích a zařízení , právními předpisy a hygienickými limity, které se 

vztahují k dané problematice. V praktické části jsou vyhodnocena měření a následně 

srovnána s hygienickými limity a zařazení do příslušných kategorií.  Na základě tohoto 

vyhodnocení byly doporučeny příslušná opatření. 

Klíčová slova : ochrana zdraví, rizika, ruční stroje, bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

The bachelor thesis deals with complex health risk assessment in custom 

woodwork. The theoretical part deals with the assessment of the risks that are caused by 

operations on manual machines and equipment, hygiene laws and limits that apply to the 

issue. In the practical part are traced and subsequently compared with hygienic limits and 

inclusion in the relevant categories. On the basis of this evaluation were recommended 

appropriate action.  

Keywords: health, risk, hand tools, safety 
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1 Úvod 

V moderní době jsou požadavky na bezpečnost práce velice vysoké což přispívá 

nejen k menší úrazovosti zaměstnanců, ale také k snížení nemocí z povolání proto by měl 

každý zaměstnavatel zejména přihlížet ke zdraví svých zaměstnanců. Vztah 

zaměstnavatele a zaměstnance je velmi komplikovaný jeden bez druhého v podstatě nejsou 

schopni profitovat a to si dle mého názoru zaměstnavatelé i zaměstnanci málokdy 

uvědomují. Zaměstnavatel by měl mít hlavní starost, jak si udržet zaměstnance zdravé a 

fyzicky připravené, to nejen ovlivňuje pracovní výkonnost, ale i psychickou pohodu 

zaměstnance. Zaměstnavatel  by měl proto zaměstnancům poskytnout uzpůsobené 

pracovní prostředí, aby byl zaměstnavatel schopen toto prostředí skutečně poskytnout je 

třeba neustále vyhledávat rizika. 

Při práci v zakázkovém stolařství je dominantní rizikový faktor především zranění 

pracovním nástrojem nebo strojem, dále také hluk a prašnost. Veškerým těmto rizikům se 

dá předejít a to bud školením zaměstnanců  nebo pravidelnými kontrolami a především 

opatrností samotných zaměstnanců a správnými postupy při práci s nářadím.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení zdravotních rizik při prací ve stolařství, 

dále orientační měření přímo na pracovišti a jeho vyhodnocení a návrh na zlepšení situace. 
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2 Rešerše 

 

Zákon c . 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve zne  ní pozde jších pr edpisu   

Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 

vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce. Zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie. Je základním právním předpisem v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dálen jen BOZP). Problematika BOZP je řešena v páté části (§ 101 - 108). 

Nar  ízení vlády c . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pr i práci, 

ve zne  ní pozde jších pr edpisu   

Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Výchozí je směrnice EU 

z roku 1989 (89/391 EHS), která charakterizuje systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

v zemích EU. Dále nařízení upravuje rizikové faktory v pracovních podmínkách, způsob a 

metody zjišťování, a hygienické limity.  lení rizikové faktory na zátě  teplem a chladem, 

chemické látky, biologické činitele, fyzickou zátěž, psychická zátěž, pracovní polohy, 

hluk, vibrace, zraková zátěž, neionizující a ionizující záření. Stanovuje minimální opatření 

na ochranu zdraví zaměstnance a podmínky pro poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků. Také upravuje bližší hygienické požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí, jako je například větrání, osvětlování pracovišť. 

Zákon c . 258/2000 Sb., o ochrane  ver  ejného zdraví, ve zne  ní pozde jších pr edpisu  

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Upravuje práva, 

povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. 

Stanovuje soustavu orgánů státní správy v ochraně veřejného zdraví, jejich úkoly, 

působnost a pravomoci. Dále upravuje úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti 

hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého hlukového zatížení životního 

prostředí. 
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3 Profil společnosti 

Společnost byla založena v roce 1997. Nachází se v obci Metylovice. Prvotní 

zaměření společnosti bylo na výrobu a prodej dřevěných schodů a plotů. Vzhledem 

k získaným zkušenostem společnost postupem času přešla k výrobě nábytku, kuchyní a 

dalších věcí týkající se zakázek ze dřeva na míru. Je to mála organizace s počtem do 25 

zaměstnanců, pracují zde pouze muži . 

 

 

 

 

Obr. 1 Satelitní snímek [25] 
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Obr. 2 Situační plán stolárny [autor] 



5 
 

4 Rizikové faktory při práci ve stolařství  

 Pro práci ve stolařství jsou typické pracovní úkony řezání, hoblování, broušení, 

dlabání čep, čepování, ohýbání, frézování  a broušení nářadí. Při každé teto činnosti 

zaměstnanci hrozí nebezpečí a potencionální úraz. 

Nejčastěji používané stroje a ruční přístroje které zaměstnanci používají jsou pily 

– pásová, kotoučová, formátovací, zkracovací. Frézy, soustruhy – srovnávací, čepovací. 

Brusky – pásová, kotoučová. Vrtačky – dlabací. Z technického hlediska je rizikovým 

faktorem především velká obvodová rychlost, tvar, čepele stroje a způsob uspořádaní 

řezných nástrojů. Zpracování nerovnoměrného materiálu, jakým je dřevo. Ruční posuv 

obráběného materiálu, který převládá při většině základních typů strojů. 
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4.1 Pracovní prostředí - osvětlení 

4.1.1 Rizika 

Snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší pravděpodobnost chyby pracovníků 

při pracovní činnosti, zvýšená možnost úrazu. 

4.1.2 Bezpečnost 

Umístění stanovišť pro obsluhu strojů a volba míst práce dle nejpříznivějších 

podmínek přirozeného osvětlení, zřízení vhodného a dostatečného umělého osvětlení, 

zajištění vhodného místního osvětlení rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem 

na zrakovou náročnost práce. 

4.2 Vrata, dveře 

4.2.1 Rizika 

Samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru. Přiražení, naražení 

osoby neočekávaným pohybem křídel. Pád posuvných dveří. vypadnutí křídel vrat a jejich 

pád na osobu. 

4.2.2  Bezpečnost 

Zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrče, apod.) 

Snadná ovladatelnost (zavíráni a otevírání) křídel vrat, správné provedení a udržování 

závěsů vrat.  

Mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí. Posuvné dveře je 

nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí. Vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění 

jejich pádu zpět (dolů). 
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4.3 Okna, dveře se skleněnými vyplněni 

 

4.3.1 Rizika  

Pořezání o sklo rozbité skleněné výplně. Úder, nebezpečí srážky osob, pád 

pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku. 

4.3.2 Bezpečnost 

Průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti 

dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí by měli být zřetelně označeny. Zejména viditelné 

označení celoskleněných vstupních dveřních křídel na exponovaných místech. Vhodný 

druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností, na exponovaných místech. 

Včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní. Okna apod. podle 

potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření. Snadná ovladatelnost 

okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného místa zajištění bezpečného přístupu a 

výstupu k ovládacím prvkům. [1] 

 

4.4 Podlahy, komunikace - pohyb osob 

4.4.1 Rizika  

 Pád osob při čistění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly. Zakopnutí, pád 

osoby na rovině, zakopnutí podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a 

vystupující části z podlahy. Uklouznutí a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště 

obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích, 

schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.. Uklouznutí při 

chůzi po mokrých (v umývárnách, koupelnách, při vystupování z vany), zamaštěných (v 

kuchyních) podlahách. Při chůzi nebo pracovních činnostech. Uklouznutí na podlaze např. 

za vchodovými vstupními dveřmi. Zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o 

pevné konstrukce, stroje apod. Ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v 

případě nebezpečí. 
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4.4.2 Bezpečnost 

Odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze zakopnout šroubů 

vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných 

prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací. Nelze-Ii pevné překážky odstranit, 

použít náběhové klíny nebo bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého 

šrafování). Udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek 

jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením. 

Rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, 

udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.. 

Vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží.  ištění pochůzných ploch, včasné 

odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid včasné 

odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), vytírání podlah do sucha za 

použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod. Vyspádovaní povrchu podlah 

k odvádění vody provozních kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala 

kapalina (voda). 

Správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby byly 

dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, obslužných prostorů apod. (dle  SN 73 5105) 

[2] 

Vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování 

volných únikových cest a nouzových východů.  

Otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven). 

Označení určených únikových cest a nouzových východů. Dveře a vrata ovládaná 

mechanickou silou vybaveny zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným 

nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy 

automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření. 
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4.5 Schody a žebříkové výstupy 

4.5.1 Rizika  

Pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), 

z pevných ocelových žebříků a stupadel zajištujících komunikační spojení ze zvýšenými 

plošinami, lávkami apod. 

4.5.2 Bezpečnost 

Rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a 

podest.Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých ocelových 

žebřících. Správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při 

snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod. Vyloučení 

nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené 

třecí podmínky; Používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají lepší 

protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví. 

Očištění obuvi před výstupem na žebřík.Označení prvního a posledního schodišťového 

stupně. Protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran schodišťových stupňů, 

nahrazení ocelových schodišť vhodnými povrchy nášlapných povrchů schodišťových 

stupňů, zajištění dostatečné hloubky nešlápne plochy.Správné našlapování na příčky a jiné 

výstupové prvky, možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na konci 

žebříku při vystupování. 

4.6 Strojní dílna, ruční dílna, sklady, sušárna. 

4.6.1 Rizika  

 Nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o materiál, pád dřevěného 

materiálu, výrobků na pracovníka. Naražení na ostré hrany rohy hoblic, strojů, zařízení a v 

ruční dílně. Úder o materiál ve skladovacích místnostech. Únava očí - zraková zátěž, 

chybný úkon v důsledku špatné viditelnosti, zejména při obsluze strojů. Zasažení el. 

proudem, úraz pracovníka el. proudem, požár, popálení. Samovznícení (pilin, hoblin, 

textilií znečistěných fermeží, oleji, ředidly, rozpouštědly, hořlavými lepidly apod.). 



10 
 

4.6.2 Bezpečnost 

Udržování pořádku, volných průchodů a obslužných prostorů u strojů 

odstraňování ostrých odřezků z podlahy. 

Materiál a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich stabilitu zejména při 

opíráni o stěnu. Neopírat materiál a výrobky o stroje. 

Správné rozmístění stolů a zařízení (min. průchody 550 až 600 mm). Udržování 

pořádku, volných průchodů. 

Správné ergonomické rozestavění a umístění strojů a prac. míst. Dostatečné 

osvětlení (umělé i denní), čištění oken, osvětlovacích těles od prachu, správné umístění 

zdrojů osvětlení. 

Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, 

vyřazovat z funkce zakrytí, uzavření. Respektovat bezpečnostní sdělení. 

Vyloučení činností, při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal 

do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl obnažených 

vodičů s napětím. 

Odborné připojování a opravy přívodních šňůr. Včasné odborné opravy 

poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.),vyhnout se 

používání prodlužovacích přívodů, prodlužovat je jen v nejnutnější délce, vedení 

pohyblivých přívodů mimo průchody. [1] 

Neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama. Udržování volného 

prostoru a přístupu k el. vypínačům, prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů. 

Seznámit se s návodem pro použití. Před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení. 

Neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní 

směny. Ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení 

před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného 

dotykového napětí, před nežádoucím vniknutím, hořlavých prachů.  

Elektrická zařízení - úraz el. proudem. Dodržování zákazu kouření a zacházení s 

otevřeným ohněm. Funkční ruční hasící přístroje, dodržování zákazu jejich zastavováni 



11 
 

materiálem, udržování těsnosti krytů a vík el. zařízení (strojů, rozvaděčů), včasné 

odstraňování prachu na el. zařízeních strojů ve stolárně. Vyloučení neodborných oprav a 

zásahů do el. zařízení. Revize a odstraňování závad na el. zařízení s ohledem na hořlavé 

prostředí stolárny. Dodržování zákazu nanášení nátěrových hmot s hořlavými ředidly a 

rozpouštědly. Včasný úklid a odstraňování pilin a textilií znečistěných fermeží, oleji apod. 

odpadů ze stolárny (nebezpečí samovznícení). Správná funkce odsávání, vyloučení 

vniknutí horkého předmětu do odsávacího potrubí. Vypínáni el. zařízení stolárny po 

ukončeni pracovní doby. Vyloučení používání el. topidel. Dodržování protipožárních 

opatření dle požárního řádu apod.. 

4.7 Vrtací  dlabačka,  sukovačka 

 

 

4.7.1 Rizika  

Zachycení volně vlajících částí oděvů (např. neupnutého rukávu) rotujícím 

pracovním nástrojem nebo vřetenem (riziko navinutí), zachycení vlasů. Uvolnění, vřetena, 

vypadnutí a odmrštění nástroje, zasažení obsluhy. Pořezání ruky při kontaktu ruky s 

 Obr. 3 Vrtací dlabačka, sukovačka [autor] 
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vrtákem. Uvolnění, vypadnutí, nežádoucí pootočení obrobků s možností rotace společně s 

nástrojem a ohrožení obsluhy. Zachycení končetin obsluhy šroubem, klíčem, vyrážecím 

klínem, navinutí, namotaní částí oděvu. Zasažení očí obsluhy odlétajícími třískami a 

odpadem vznikajícím při vrtání resp. dlabání. [1] 

4.7.2 Bezpečné použití  

Správné ustrojení obsluhy. Nepoužíváni rukavic při vlastní obsluze stroje. 

Dodržování zákazu usměrňovat nástroj do vrtu rukou a dotýkat se rotujícího nástroje před 

jeho zastavením. Ochranný kryt vřeteně. 

Řádný technický stav pouzdra a vřetena. Správně upevněný, vystředěný a 

zajištěný nástroj proti uvolnění. Upevnění a zajištění nástroje po jeho upnutí, včetně 

zkoušky chodu naprázdno. Dodržování zákazu dotýkat se pohybujícího se nástroje. Řádné 

upnutí obrobku zajišťující jej proti otočení a nežádoucímu pohybu vysukovaček a vrtacích 

dlabaček, např. šroubovými spínadly ustanovenými ve vhodných polohách, zapuštění 

šroubů, vyjmutí klíče, klínu, podle potřeby použití ochranných brýlí k ochraně očí. [1] 

4.8 Svislá spodní fréza 

 
 
 

 

 Obr. 4 Svislá spodní fréza [autor] 
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4.8.1 Rizika 

Styk ruky obsluhy s nástrojem v pracovním prostoru. Zachycení ruky nástrojem, 

pořezání rukou o ostří frézovacího nástroje, traumatická amputace. Sesmeknutí ruky k 

nástroji po drženém obrobku. Destrukce, zlomení obrobku drženého v ruce a následným 

nežádoucím kontaktem nástroje s rukou obsluhy. Zachycení ruky rotujícím nástrojem při 

ručním přísunu a odebíraní obrobku v pracovním prostoru. Vyražení a úder obrobku 

drženého v ruce. Uvolnění roztržení, destrukce nástroje, vymrštění nástroje a jeho části a 

zasažení obsluhy nebo jiné osoby v okolí frézky. Zpětný vrh obráběného materiálu a 

zasažení obsluhy neočekávaným zpětným pohybem obráběného materiálu. Zasažení 

obsluhy úletem třísek a odmrštěného drobného odpadu, ohrožení očí. Zakopnutí, pád 

obsluhy, hlučnost poškození sluchu. [1] 

4.8.2 Bezpečné použití 

Použití vhodného ochranného zařízení zabraňujících přístupu rukou k nástroji, dle 

charakteru pracovního úkonu např. pro frézování podle vodícího pravítka, pro frézování 

mezi narážkami, pro frézování oblouků a čepovaní. Vybavení pracoviště ochrannými a 

přítlačnými pomůckami a přípravky (odsouvač rukou, přítlačná zařízení k udržení obrobku 

na vodícím pravítku, přestavitelné příčné dorazy, narážky, pomocné vedení, upínací saně, 

čepovací vozík, prodloužený stůl apod.). Vhodné rozměry a nastavitelný rozsah přípravků. 

Používání pomůcek a přípravků, správné nastavení a seřízení ochranných a přítlačných 

zařízení (upevnění, aretování, zajištění pružnosti pro vyrovnání tloušťkových tolerancí 

materiálu). Zakrytování nepracovní části nástroje, Vybavení stroje mechanickým 

posouvačem. Správné pracovní postupy; správné držení obrobku. Spolehlivé upevnění 

vodícího pravítka na stole. Správné vedení obrobku, používání posouvacích a 

dotlačovacích přípravků a pomůcek. Správné vedení a držení obrobku. Používání 

bezpečnostně řešených frézovacích nástrojů, Nepoužíváni plochých nožů, dvouřezných 

fréz ("S", "Z" nože u frézek s ručním posuvem). Nepřekračování max. dovolených otáček 

nástroje, dodržování optimálních otáček v závislosti na druhu nástroje a jeho průměru dle 

diagramu pro každý stroj. Vyvážení nástroje a upínacího trnu, spolehlivé upnutí nástroje a 

jeho zajištění proti uvolnění, vypadnutí, kontrola upnutí nožů. Použití horizontálních a 

vertikálních přítlačných zařízení a přípravků (přestavitelné příčné dorazy, dřevěné hřebeny, 
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spec. přitlačovací prvky) nebo použití mechanického posouvače. Postavení obsluhy bokem 

od vsunovaného materiálu. Vhodné a správně nabroušené frézovací nástroje. [1] 

Použití krátké vyztužené zástěry. Účinné odsávací zařízení a odstraňování 

odpadu. Použití OOPP k ochraně očí (dle potřeby), udržování pořádku a volného 

obslužného prostoru, včasný úklid obrobků a odpadu. Udržování stroje v řádném 

technickém stavu, výměny exponovaných částí jejich opotřebení má vliv na zvýšení 

hlučnosti a vibrací. Používání OOPP proti hluku. [1] 

4.9 Horizontální  tloušťkovací  fréza 

   

4.9.1 Rizika  

Zpětný vrh obráběného materiálu se zasažením obsluhy. Zasažení obsluhy 

vzpříčeným obrobkem. Nežádoucí dotyk ruky s nástrojem vtažení rotujícími válci. 

Zachycení ruky obsluhy. 

 
 

Obr. 5 Horizontální tloušťkovací fréza [ autor] 
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4.9.2 Bezpečné použití 

Funkční zpětné záchyty (tj. ve výchozí poloze volně pohyblivé a nepoškozené) 

jejich přezkoušení jednou denně. Správné postavení obsluhy (bokem od vsunovaného 

materiálu). Dodržování zákazu tlačit materiál do stroje břichem. Současné obrábění stejně 

vysokých obrobků resp. ne stejně vysokých dovoleno jen v přípustné toleranci. Dodržovat 

max. přesah nožů z tělesa nožového hřídele ve vertikálním směru. Neprováděni šikmého 

frézování bez šablony. Použití krátké vyztužené zástěry. Správné pracovní postupy. 

Dodržování zákazu vsunovat nebo vytahovat materiál násilím. Neobrábět kratší kusy (než 

je vzdálenost mezi předním - rýhovaným a zadním - hladkým válcem - dle typu 

tloušťkovačky a návodu k obsluze). [1] 

Zakrytování frézovacích nástrojů a pracovní části stroje, celková kapotáž. 

Zakytování poháněcích mechanismů, celková kapotáž. 

 

4.10 Vertikální  srovnávací  pila 

 

 
 
 

Obr. 6 Vertikální srovnávací pila [autor] 
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4.10.1 Rizika  

 

Dotyk ruky obsluhy s rotujícím nástrojem se zraněním ruky o nože (zejména při 

vyklouznouti a vyražení obrobku kdy dochází ke sesmeknutí ruky po obrobku,při 

dokončování pracovní operace, při chybném držení obrobku). Dotyk ruky s rotujícím 

nástrojem s poraněním o břit nože při opracování sukovitého dřeva (suk zpomalí posuv, 

dojde k zadrhnutí obrobku a při velkém záběru nožů je obrobek vyražen). Uvolnění 

nástroje, prasknutí válce nástroje a zasažení obsluhy. Zpětný vrh hoblovaného materiálu, 

prašnost, hlučnost, poškození sluchu. 

4.10.2 Bezpečné použití 

Musí být přítomen ochranný kryt pracovní i nepracovní částí nožového hřídele s i 

frézovacími nástroji. Používání vodícího pravítka k lepšímu vedení obrobku. Frézované 

kusy posouvat celýma rukama, prsty držet pohromadě, aby nepřečnívaly okraje materiály. 

Při dokončování pracovního úkonu používat posouvací pomůcky. Při frézování krátkého, 

úzkého, slabého materiálu, tenkých a kruhových desek malého průměru používat 

posouvací pomůcky (přítlačné kolíky, posuvná držadla). Neodstraňovat za chodu 

srovnávačky třísky, odřezky a jiný odpad zahlcený mezi nožovým hřídelem a čelistí stolu. 

Udržování pořádku, volného obslužného prostoru. Ochranný kryt pracovní i nepracovní 

části nožového hřídele. Ostrý nástroj, správně nabroušený. Používání vodícího pravítka k 

lepšímu vedení obrobku. Upevnění a zajištění nástroje proti uvolnění.kontroly upevnění 

nožů frézovacího nástroje. [1] 

Správné držení obrobku. Správné postavení obsluhy (stát bokem od vsunovaného 

materiálu). Netlačit materiál do záběru břichem. Nepříliš velký záběr třísky, nenastavovat 

přední stůl pro záběr příliš velké třísky, zvláště při frézování kratších obrobků. Neposouvat 

dřevo příliš rychle, zejména sukovitý materiál. Správné nastavení předního a zadního stolu 

(vzdálenost mezi drahou ostří nožů a vyměnitelnými čelistmi nemá být větší než 3 mm). 

Správné seřízení, upevnění a vyvážení nožů, ustavení ostří nožů. Používat správně 

naostřené nože. Používat vodícího pravítka. Pravidelné a včasné odstraňování prachu v el. 

zařízeních stroje. Účinné odsávání odpadu. Udržovaní stroje v řádném technickém stavu, 

výměny exponovaných částí, jejich opotřebení má vliv na zvýšení hlučností a vibrací. 

Používání OOPP  proti hluku 
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4.11 Kotoučová  bruska 

 

4.11.1 Rizika  

Zachycení obrobku a ruky o odstávající brusný nástroj nebo vyčnívající upínací 

prvky (šrouby apod.). Nežádoucí dotyk ruky držící obrobek s brusným nástrojem - 

obroušení prstů. Vtažení menšího předmětu, případně prstů obsluhy do mezery mezi 

brusným kotoučem a okrajem stolu brusky. [1] 

4.11.2 Bezpečné použití 

Správné upnutí brusného papíru (např. snímacím kruhem). Nepoužíváni 

poškozeného, opotřebeného brusného kotouče. Upínací prvky (šrouby, matice apod.) 

zapustili pod svislou plochu brusného kotouče,správné a pevné držení obrobku. Plynulé 

přitlačování obrobku k brusnému kotouči, při broušení malých předmětů používat vhodné 

přípravky, příp. chrániče prstů. Udržovat malou vzdálenost mezi okrajem stolu a brousícím 

kotoučem v rozmezí cca 3 až 5 mm. [1] 

  

Obr. 7 Kotoučová bruska [autor] 
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4.12 Pásová  pila  

 

 

4.12.1 Rizika  

Pořezání rukou obsluhy zuby řezné větve pilového pásu, převážně v pracovním 

prostoru. Posunutí, otočení, sesmeknutí a vyražení obrobku drženého v ruce. Vymrštění 

pilového pásu ze stroje v případě přetržení pásu a zasažení obsluhy, případně jiných osob v 

okolí pily pilovým pásem. Nepříjemné namáhání pilového pásu (např. tlakem obrobku). 

Chvění  pilového pásu. [1] 

4.12.2 Bezpečné použití 

Správné držení obrobku, při ručním posuvu kratších obrobků držet prsty sevřené 

na konci obrobku, nenechávat palce na čelním konci obrobku v rovině pilového pásu (proti 

pilovému pásu). Ruční odebíráni obrobku provádět mimo dosah pil. pásu, materiál vkládat 

do přípravků a odebírat z přípravků mimo pracovní prostor pilového pásu. Řezané kusy 

Obr. 8 Pásová pila [autor] 
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posouvat do řezu tak, aby řezná spára neuzavírala pilový pás při dokončování prac. úkonu 

používat posouvací pomůcky. 

Vybavení pily pomocnými přípravky dle povahy prac. operací, Používat 

přípravky, např. při řezání klínů, válcového materiálu kulatiny, tyčí apod. Používat 

omezovacích zarážek, řezat dle příložky pomocí vertikálního přípravku a přítlačné lišty 

apod. Nepoužívat vadně spojené pilové pásy, natržené, vyštípnuté, zprohýbané nebo jinak 

poškozené; kvalitní a odborné provedení spoje pilového pásu, Spolehlivé upevnění krytů 

pásovnic, závěr krytů pilového pásu zabraňující samovolnému otevření krytu. [1] 

Správné nasazení, napnutí pil. pásu na pásovnicích tak, aby se pás při vedení na 

vodítcích nevychyloval. Dobrý stav bandáže (korek,guma) na obvodu pásovnic, 

kontrolovat správné nabíháni pilového pásu a nastavení horní pásovnice (1 x za hodinu), 

napnutí pilového pásu (nepřipustit jeho boční vychylování při posuvu). Kontrolovat 

správné vedení pásu ve vodítkách, vůli ve vodítkách a jejich nastavení (dle typu vodítek a 

pil. pásu). Nepoužívat tupé, nesprávně rozvedené zuby pilového pásu, pásy s nestejnou 

výškou zubů a s nevhodným tvarem ozubení na příslušný druh práce. [1] 

Při řezání dlouhého materiálu používat opěrné stojánky s válečkem nebo pod. 

zařízení. Materiál netlačit do řezu násilím,vrchní vedení pilového pásu nastavit do polohy 

dle tloušťky řezaného materiálu. Očištění pásovnice od nalepených pilin, pryskyřic a 

ulpělých nečistot. U pil s mechanickou brzdou brzdit doběh pozvolna. Ostré hrany, 

zakřivení s malým poloměrem a oblouky řezat úzkými pilovými pásy. Umístění dřevěného 

špalíku ve stole pily pro průchod pilového pásu a jeho včasná výměna v případě 

nadměrného opotřebení (mezera nemá byt větší než 3 mm). [1] 
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4.13 Kotoučová  pila na dřevo (včetně  universální  pily s ručním 

posuvem) 

 

Kotoučová pila nebyla během mé návštěvy na pracovišti z důvodu opravy jedné 

její části, na kterou dopadl materiál. 

 

 

4.13.1 Rizika  

Poškození, destrukce pilového kotouče, velká obvodová rychlost. Zasažení 

obsluhy, ohrožení pracovníků v okolí pily, vymrštěnými částmi roztrženého pilového 

kotouče, odděleným zubem, uvolněnou břitovou destičkou SK z pilového kotouče. 

Pořezání, traumatická amputace prstů obsluhy při styku se zuby pilového kotouče 

v důsledku velké obvodové rychlosti a ostří zubů pilového kotouče. Zachycení obsluhy 

klínovými řemeny, vtažení, zhmoždění ruky. Vymrštění zaklíněného odřezku uvízlého ve 

štěrbině vložky ve stolu pily a jeho vymrštění proti obsluze (zasažení očí a obličeje), 

nežádoucí kontakt zubů pilového kotouče se stolem pily. Zasažení oka nebo obličeje 

obsluhy vymrštěnou částí řezaného dřeva, odrážením odřezků třískou uvolněným sukem 

apod. Zpětný vrh zejména při řezání dřeva podél vláken (podélné řezání) kdy podélně 

rozřezána část dřeva způsobí bodne rány. Propíchnutí břicha, hrudníku (přední části těla 

obsluhy) Pozn.: nesourodost a rozdílnost struktury řezaného dřeva, podmíněného jeho 

Obr. 9 Kotoučová pila na dřevo [18] 
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růstem (suky, trhliny, štípatelnost apod.),  které při řezání způsobuje značné výkyvy a 

náhlý vznik velkých řezných nebo třecích sil, což při podélném řezání způsobuje vznik 

zpětného vrhu, který může u kotoučových pil způsobit i smrtelný úraz. Zakopnuti a pád 

obsluhy. 

4.13.2 Bezpečné použití 

Použití vhodného pilového kotouče s odpovídající velikostí, tvarem zubů, roztečí, 

ostřím a rozvodem zubů, dodržování zákazu používání vyhřátých, naprasklých, 

zrezivělých, kmitajících, nevyvážených a jinak poškozených pilových kotoučů. Kotoučů s 

vylámanými zuby a nevhodných pro příslušný druh řezání. Ochranný kryt pilového 

kotouče nad stolem pily, vhodně seřízený a upravený rozměrů řezaného dřeva. 

Nenamáháni pil. kotouče na ohyb; netlačit materiál do řezu přímo tělem. Vyloučení styku 

zubů pilového kotouče s kovovými předměty v řezaném materiálu, odstranění kovových 

předmětů před řezáním. Ochranný kryt pilového kotouče nad stolem pily, vhodně seřízený 

a upravený rozměrů řezaného dřeva, nenamáhání pil. kotouče na ohyb, netlačit materiál do 

řezu přímo tělem. Vyloučení styku zubů pilového kotouče s kovovými předměty v 

řezaném materiálu, odstranění kovových předmětů před řezáním. [1] 

Ochranný kryt pilového kotouče nastavený nad stolem tak, aby zůstala jen mezera 

nezbytně nutná k přísunu materiálu k pilovému kotouči. Při dořezání materiálu, při 

odstraňování odpadu, odřezků, pilin apod., kdy se ruce obsluhy mohou dostat do blízkosti 

rotujících zubů pil. kotouče používat posouvací pomůcky s držadly, dotlačovací pomůcky, 

přípravky, laťky se zářezem apod. a to zejména při řezání krátkého materiálu (cca do 30 až 

40 cm). Používání vodícího pravítka k lepšímu vedení materiálu do řezu. Dodržování 

zákazu pracovat v rukavicích (kromě výjimečných případů práce v zimě, dřevo 

s pryskyřicí, kdy je možno použít tří až pětiprstých rukavic). Zajištění dostatečné teploty, 

aby obsluha nemusela držet materiál ve zkřehlých, méně citlivých rukou. Pevné ustavení 

pojízdné pily. Zajištění kvalifikované obsluhy (vyučení v oboru truhlář, tesař apod., nebo 

praktické zacvičení, zaškolení a ověření znalostí bezp. předpisů) zakrytování pohonných 

mechanismů pod stolem pily výměnná vložka ve stole pily a to po obou stranách pil. 

kotouče - z vhodného materiálu (nejlépe z tvrdého dřeva, příp. z měkkého kovu apod.) 

Správná funkce vložky, včasná výměna opotřebované vložky. Správné pracovní postupy. 

Včasné odklízeni odpadu, odřezků apod. ze stolu pily. U stacionárních pil instalace 
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odsávacího zařízení. Podle charakteru ohrožení používání OOPP k ochraně zraku obsluhy, 

zaujmutí postoje mimo rovinu možného odletu nebo vymrštění materiálu, kdy hrozí úder, 

zhmoždění obličeje, naražení řezaným materiálem v případě jeho zachycení a odhození 

(odmrštění) rotujícím pil. kotoučem. Správně nastavený, funkční rozevírací klín. Používání 

vyztužené zástěry k ochraně břišní krajiny. Správné postavení obsluhující pracovníka 

mimo rovinu pilového kotouče. Použití pilového kotouče se správně rozvedenými, příp. 

pěchovanými zuby a se správně naostřenými zuby. Používání pilového kotouče s hladkým 

a čistým povrchem a dodržování zákazu používání pil. kotouče zaneseného pryskyřicí, 

zkorodovaného a poškozeného. Udržování pořádku a volného obslužného prostoru u pily. 

Včasný úklid odřezků, materiálu. Umístění pily mimo prostor ohrožený jinými pracemi. 

Preventivní údržba el. zařízení pily. Ochrana pohyblivých el. přívodů proti mechanickému 

poškození (elektrická zařízení - úraz el. proudem). [1] 

4.14 Elektrické  hoblíky  

 

4.14.1 Rizika  

Pořezání prstů, zhmoždění ruky, nežádoucí pohyb (zpětný vrh) el. hoblíku a 

obrobku. Ztráta stability obsluhy po vynaloženém úsilí při obsluze hoblíku. 

Obr. 10 Elektrický hoblík [autor] 
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4.14.2 Bezpečné použití 

Plochu dřeva opracovávat ve směru dřevních vláken, rovnoběžně s podélnými 

hranami dřeva. Plochu dřeva opracovávat ve směru dřevních vláken, rovnoběžně s 

podélnými hranami dřeva. Správné nastavit tloušťky třísek; odstranění kovových 

předmětů; menší předměty spolehlivě upnout. Stabilní postoj, hoblík při práci držet oběma 

rukama. Na obrobek nasazovat jen zapnutý hoblík. Nestrkat ruce do nebezpečné blízkosti 

hřídele ani do dráhy pohybu hoblíku. 

4.15 Elektrická  vrtačka 

 

 

4.15.1 Rizika 

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných různých materiálů 

při práci s vrtačkami. Vznik kroutícího momentu - zhmoždění ruky, vykloubeni a zlomení 

prstu, pořezání ruky apod.  v případě zaseknutí nebo prasknutí vrtáku (dle  SN EN 50144-

2-1 jde o náhlé zablokování vřetena) [3] , při držení obrobku v rukou. Vyklouznutí, 

vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a smeknuti nářadí a zranění obsluhy, zejména rukou a přední 

části těla pořezání, řezné a tržné rány, prasknutí nástroje (vrtáku), vypadnutí nástroje, 

navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující nástroj 

(vrták) nebo vřeteno. Zhmoždění, bodne a tržně rány nohou v případě pádu nářadí z výšky 

při práci na žebřících pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění 

- zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.). Pořezání 

Obr. 11 Elektrická vrtačka [autor] 
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rolujícím nástrojem (vrtákem) při styku ruky s vrtákem. Zasažení pracovníka, popř. i jiné 

osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, jeho částmi 

při destrukci nástroje. Úraz elektrickým proudem - z principu ručního nářadí drženého v 

rukou vyplývá větší nebezpečí úrazu při průchodu el. proudu živým organismem, protože 

na nářadí působí pracovník silou, takže jeho svaly jsou předpjaty a styk s vodivými částmi 

je obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak dochází nezřídka ke svalové křeči, k 

zástavě dechu, ve vážných případech i k fibrilaci srdečních komor. Při zasažení el. 

proudem může dojít následně k pádu pracovníka z výšky, žebříku apod. Vibrace přenášené 

na ruce, traumatická vibrační vazoneuróza při dlouhodobější trvalé práci. [1] 

4.15.2 Bezpečné použití 

 Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s 

příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat brýle nebo obličejové štíty k ochraně 

očí. Soustředěnost při vrtání, Obsluha musí být na zaseknuti (zablokování) vrtáku při vrtání 

připravena, (ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv) a ihned nářadí 

pustit. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky 

obsluhy z jeho tlačítka. U některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční 

moment vrtačky při zablokování vrtáků). Používat nářadí jen pro práce a účely pro které 

jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;  

opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě. Používat nářadí jen pro práce a účely, 

pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s 

nadměrnou silou. Udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a 

mastnotou). Vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to řádným 

utažením ve všech třech polohách. Nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku. 

Vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat vrtačky 

přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem. Vhodné ustrojení pracovníka bez volně 

vlajících částí. Dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod., 

(nebezpečné je držet vrtačku při práci v rukavicích). Klíčky pro ovládání sklíčidel el. 

vrtaček nepřipevňovat k vrtačce pomocí řetízku, šňůrky. Dodržování zákazu přenášení 

nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;  dodržování zákazu zastavovat rotující 

vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad. Provádění seřizování, čištění, 

mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu. Omezená práce s nářadím nad hlavou a na 

žebřících a pod nestabilními konstrukcemi pro práce ve výškách. Používání OOPP (brýle, 
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čepice popř. přílba). Pevné postavení pracovníky s možností odklonit hlavu či tělo mimo 

padající části. Omezení práce s nářadím na žebřících. Dle potřeby zajištění nářadí proti 

pádu. Zajištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím, omezení 

práce na žebřících. Vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, místo žebříku 

používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdku a s plošinou, lešení apod.); 

správné pracovní postupy - dle návodu k používání. Nepřenášet nářadí s prstem na spínači, 

při připojení k síti; udržovat suché a čisté rukojeti a uchopovací částí nářadí, ochrana před 

olejem a mastnotou. Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a 

zabránit styku ruky s nástrojem, např. při nežádoucím uvedení do chodu. Před připojením 

nářadí do sítě se přesvědčit, zda je spínač vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím 

(aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý 

chod. Před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat, zda nejsou poškozené kryty nebo jiné 

části nářadí, zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci 

nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce. 

Dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky 

a odpad. Provádění seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí jen, je-li nářadí v klidu. Po 

ukončení práce, před jeho údržbou a před výměnou nástrojů (vrtáků a jiných nástrojů) 

vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky. Věnovat práci s nářadí pozornost, je-Ii obsluha 

nesoustředěna nebo unavena nesmí s nářadím pracovat. Nepoužívat poškozené nářadí a 

nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout. Nářadí odkládat, přenášet nebo 

opouštět když je v klidu. Nářadí přenášet jen za část k tomu určenou. Správné osazení a 

upevnění nástroje (vrtáku apod.).  Použití vhodného nástroje. Používání nářadí v souladu s 

účelem použití dle návodu, nepřetěžování vrtačky. Opravu provádět odborně jen po 

odpojení od sítě. Nepoužíváni el. nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním 

pro práci a použití v mokru nebo na kovových konstrukcích. Provádění předepsané 

kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce a po skončení práce s nářadím 

(případně závad předat nářadí nebo součásti k opravě). Nepoužívaní poškozeného nářadí, 

které nelze spínačem vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů. Nářadí 

nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky. 

Původní kabel klást mimo ostré hrany, podle potřeby jej chránit  vhodným způsobem proti 

mechanickému popř. jinému poškození. El. kabel nenamáhat tahem. Pohyblivý přívod vést 

při práci vždy od nářadí dozadu. Ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen 
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je-li příslušně | označený a určený pro toto prostředí. El. nářadí, přívodní el. kabel, 

prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím ( SN 

33 1600). Nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely. Po ukončení práce 

vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky. Udržování nářadí v řádném technickém stavu. 

Dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k používání. [1] 

4.16 Elektrická  bruska  

 

 
 

4.16.1 Rizika 

Vyklouznutí, vypadnutí brusky z ruky, sjetí a smeknuti nářadí a zranění obsluhy 

nářadí navinutí, namotaní oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující nástroj 

(rotující upínací součásti brousících, leštících, hladících kotoučů). Pád pracovníka při práci 

s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění 

hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.). Pořezání rotujícím nástrojem (brousícím nebo řezacím 

kotoučem) při styku ruky s nástrojem např. při nežádoucím uvedení do chodu. Zasažení 

různých částí těla částmi roztrženého brousícího nebo řezacího kotouče. Zranění očí a 

obličeje odletujícími částmi při opracovávaných (různých materiálů pneumatickými i 

elektrickými bruskami nejzávažnější je ohrožení očí ulétnutými drobnými částicemi 

broušeného a řezaného materiálu) dále ohrožení zraku při orovnávání brousícího kotouče. 

Obr. 12 Elektrická bruska [autor] 



27 
 

Ohroženi dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění, 

při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene a stavebních materiálů a výrobků 

zvlášť nebezpečný křemičitý (silikonový) dále vznik požáru. Vibrace přenášené na ruce s 

postižením různých tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění 

nervů. Tyto poškození zdraví se projevují degenerativními změnami, které vznikají 

přímým mechanickým účinkem rázů. Traumatická vibrační vazoneuróza při dlouhodobější 

práci a dále také úraz elektrickým proudem. [1] 

4.16.2 Bezpečné použití  

Používat brusku jen pro práce a účely, pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s 

citem, nepřetěžovat ho. Neužívat nadměrnou silu, používat brusky s řádně upevněným 

držadlem, rukojeti chránit před olejem a mastnotou. Vhodné ustrojení pracovníka bez 

volně vlajících částí, nepracovat v rukavicích. Dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, 

náramkové hodinky. Dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na 

spínači. Dodržování zákazu zastavovat rukou rotující vřeteno a rukou odstraňovat odpad. 

Provádět seřizování, čištění, mazání a opravy jen je-li nářadí v klidu. Zajištění pevného, 

stabilního postavení pracovníka při práci s bruskou. Vyloučení práce na vratkých a 

nestabilních konstrukcích i s bruskami pokud možno nepracovat na žebříku. Postupovat dle 

návodu k používání. Nepřenášet nářadí s prstem na spínači,při připojení k síti. 

Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky 

s nástrojem, při nežádoucím uvedení do chodu. Před připojením nářadí do sítě se 

přesvědčit, zda je spínač vypnuty, u nářadí vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem 

kolíkem nesmí toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod. Před použitím nářadí 

zkontrolovat kryty. Dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče. Provádění 

seřizování, čištění, mazání a oprav nářadí jen, je-li nářadí v klidu. Po ukončení práce, před 

jeho údržbou a před výměnou nástrojů vytáhnout původní kabel ze zásuvky. Věnovat práci 

s nářadí pozornost. Při práci nepřibližovat ruce do nebezpečné blízkosti rotujícího nástroje. 

Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí  těla než rukama. 

Nepoužíváni poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem  vypnout nebo zapnout. 

Brusku odkládat,přenášet nebo opouštět jen když je v klidu. Brusku přenášet jen za část k 

tomu určenou. Brusky lze používat jen za předpokladu, že jsou opatřeny ochranným 

krytem, jehož úhel otevření má být max. 120 st.. konstrukční provedení krytu je závislé 

m.j. na kinetické energii kotouče tj. na jeho hmotnosti, rychlosti. Závažným nedostatkem 
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při výměně brousících a řezacích kotoučů je upnutí kotoučů s větším průměrem než je 

předepsáno, čímž se zvýší obvodová rychlost kotoučů a se tím zvyšuje riziko roztržení 

kotoučů a zranění osob, zejména pokud není na brusce instalován ochranný kryt. Velikost 

brusných a řezných kotoučů je max. od 115 do 230 mm. [1] Podle části brusného kotouče 

činného pro broušení jsou brusky pro obvodové broušení, pro čelní broušení (broušení 

čelní plochou) a pro šikmé broušení. Velmi nebezpečné je pokud se původní brusné nebo 

řezací kotouče, určené pro příslušný typ brusky, vyměňují za kotouče větších průměrů. 

Otáčky úhlových brusek jsou však takové, aby obvodová rychlost kotoučů, pro něž je 

bruska konstruována, činila 80 m/s, což je maximální obvodová rychlost u běžně 

používaných laminovaných brusných kotoučů. V případě, je-li na brusku upnut kotouč 

většího průměru, zvýší se obvodová rychlost, což může být nebezpečné, je nutno provést 

kontrolu výpočtem, zda nedojde k překročení max. obvodové rychlosti, která je vždy 

vyznačena na kotouči. Před zahájením práce se musí obsluha přesvědčit, zda má brousící 

kotouč správný smysl otáčení a dostatečně zajištěn. Nepracovat se sejmutými kryty nebo 

jejich částmi. Brousit pozvolným přitlačováním brousícího kotouče na broušený předmět 

tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo prudkým zabrzděním nepoškodil, popř. neroztrhl. 

Při použití brusky s přestavitelným krytem brousícího kotouče uzavřenou část krytu 

nastavit směrem k obsluze. Použití vhodného brousícího nástroje, nepoužíváni 

poškozeného nebo nadměrně opotřebovaného brousícího kotouče. Použití vhodného 

brousícího kotouče, aby nebyla překročena max. dovolená obvodová rychlost kotouče, 

používání brusky v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování brusky, 

nenamáháni brusného kotouče na ohyb. Brusku přikládat k obrobku jen v zapnutém stavu, 

brusku nepřetěžovat - tj. nezatěžovat tak, aby se motor zastavil. Při řezných pracích (dělení 

- rozbrušování) posunovat kotouč do řezu přiměřeným a stálým tlakem. Dělící (řezací) 

kotouč nepoužívat pro broušení materiálu. Správné osazení a upevněné brousícího nástroje, 

upínáním brousících kotoučů pověřovat jen zkušeného a k tomu vyškoleného pracovníka. 

Postup a podmínky při výměně a upínání kotoučů jsou shodné jako pro strojní brusky. 

Brusku odkládat až je brousící kotouč zastaven, neopírat ji o brousící kotouč. Brusný 

kotouč chránit před nárazy, údery, pádem a jiným mechanickým poškozením, u brusky, 

která spadla vyměnit brousící kotouč, i když  nevykazuje viditelné poškození. Brousící 

kotouč udržovat centrický jeho orovnáváním pověřovat jen zkušeného pracovníka ( SN 23 

9055, návod k používání). Podle způsobu práce používat brýle s netříštivými skly nebo 
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obličejového štítků. Ruční brusku neupínat do pomocných upínacích zařízení tj. svěráků, 

stojanů apod. ani používat k broušení tím způsobem že se broušený ) předmět přitlačuje 

rukou k brousícímu kotouči (toto lze jen výjimečně při rovnávání kotouče nebo v případě, 

že je brousící kotouč opatřen ochranným krytem vyhovujícím bezpečnostním předpisům 

pro strojní brusky). Používání brýlí, popř. i obličej, štítků k ochraně očí, popř. obličeje před 

ulétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi broušeného (řezaného) materiálu a 

brousícího resp. řezacího kotouče.  Neodstraňovat ochranné kryty ručních brusek. Brusku 

vést tak, aby proud jisker a obroušený materiál směřoval vždy od těla. Orovnávání 

brousících kotoučů je dovoleno jen nástroji k tomu určenými (např. kladkové orovnávače, 

brousící orovnávací nástroje, diamantové orovnávače apod.). [1] Při orovnávání používat 

OOPP k ochraně zraku. Kromě orovnávání nezvyšovat řezivost brousícího kotouče 

způsobem, např. nasekáváním nebo osekáváním kotouče. Při dlouhodobější práci s 

nářadím na opracování kamene používat  ochrannou masku (respirátor) zejména při vzniku 

prachu při broušení a řezání přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.), kameniny, 

betonu, teraca). Používání ochranných zařízení, brousit za mokra dle druhu nářadí. 

Bruskou nebrousit ani neřezat azbestové materiály. Obsluha musí dbát na to, aby ve směru 

proudu jisker při broušení nebyly hořlavé materiály. Vzniká-li při broušení nadměrná 

hlučnost musí pracovník používat vhodné OOPP k ochraně sluchu. Udržovat nářadí v 

řádném technickém stavu. Dodržovat bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k 

obsluze. 

Opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě, Nepoužívat brusku určenou pro 

ochranu nulováním nebo zemněním pro práci na kovových konstrukcích. Provádět 

předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce a po skončení práce s 

nářadím (případně závad předat nářadí nebo jeho součásti k opravě). Nepoužívat 

poškozené brusky ani brusky, která nelze spínačem vypnout nebo zapnout ani poškozených 

el. přívodů. Nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení 

vidlice ze zásuvky,  prodlužovací šňůra musí být stejná nebo stejného druhu jako je pevně 

připojený elektrický přívod brusky. Omezit délku prodlužovací šňůry na max. 12 m. Při 

práci dbát, aby pohyblivý přívod nebyl poškozen přiskřípnutím nebo naříznutím a aby se 

přes něj nepřejíždělo ani nechodilo. Přívodní kabel klást mimo ostré hrany, podle potřeby 

jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození. Elektrické 

nářadí, přívodní elektrický kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně 
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kontroloval a podrobovat revizím ( SN 33 1600). [4] Nepoužívat poškozené el. nářadí ani 

el. přívody, kabely. Po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky. 

 

4.17 Kotoučová  pila na dřevo 

 

4.17.1 Rizika  

 

Neúmyslný dotyk prstů nebo rukou obsluhy na zuby pilového kotouče. Kontakt s 

pilovým kotoučem - pořezání prstů nebo ruky pilovým kotoučem. Zasažení osoby částmi 

roztrženého pilového kotouče. Sevření zadní části pilového kotouče dřevem - zpětný pohyb 

nářadí, zablokování pilového kotouče (zpětný vrh pily resp. neupevněného dřeva zejména 

při řezání dřeva podél vláken. Navinutí, namotaní oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, 

rukavice na rotující nástroj. Pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná 

poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění apod.). 

Prašnost a úraz elektrickým proudem. [1] 

Ochranný kryt pilového kotouče, část krytu pohyblivá. Před zahájením práce s 

pilou se přesvědčit, zda se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez zadírání, ověřit správnou 

činnost mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy. Připevněni 

dorazové lišty k materiálu, použití pravítka. Použití vhodného a správně upevněného pil. 

Obr. 13 Kotoučová pila na dřevo [autor] 
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kotouče, dodržování zákazu používat poškozené, vyhřáté pil. kotouče, s chybějícím zubem. 

Nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč, nezajišťovat pohyblivý kryt v otevřené 

poloze. Ověření, zda činnost mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do 

klidové polohy je správná. Použití pily způsobem stanoveným v návodě k používání. 

Správné držení a uchopeni pily. Před výměnou kotouče, před seřizováním a prováděním 

údržby odpojit vidlici od síťového napájení. Za chodu nářadí neměnit polohu rozpěrného 

klínu. Před výměnou kotouče, před seřizováním, prováděním údržby apod. odpojit vidlici 

od síťového napětí. Správně fungující síťový spínač vypínající motor ihned. Správné 

osazení a upevněné nástroje. Použití vhodného nástroje (průměr, tloušťka, otáčky) dle 

údajů výrobce. Používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování 

nářadí. Nepoužívat poškozený, deformovaný, naprasklý kotouč a kotouč vyrobený z 

rychlořezné oceli. Průběžné kontroly stavu pilového kotouče (praskliny, trhliny, zuby, 

vyhráli apod.). Správná funkce ochranného zařízení kotouče (kryt). Správná funkce 

rozevíracího klínu (podle  SN EN 50144-2-5) [5] rozpěrného klínu. Klín používat vždy s 

výjimkou případů, kdy se pilový kotouč ponořuje doprostřed opracovaného kusu. Správné 

upevnění a nastavení rozevíracího (rozpěrného klínu). Použití vhodného pil. kotouče 

(otáčky, průměr, tloušťka) s ostrými a správně nabroušenými zuby. Nepoužívat kotouč, 

jehož tloušťka je větší nebo rozvedení menší než tloušťka rozpěrného klínu. Vhodné 

ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, nepracovat v rukavicích. Dodržování zákazu 

nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky. Dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného 

do sítě s prstem na spínači. Dodržování zákazu zastavovat rotující kotouč rukou a rukou 

odstraňovat piliny a odpad. Provádění seřizování, čištění, mazání a oprav nářadí jen je-li 

pila v klidu. Jištění pevného a stabilního postavení pracovníka při práci s nářadím, omezení 

práce na žebřících. Vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, místo žebříku 

používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdku a s plošinou, lešení). 

Používat zařízení pro sběr prachu (je-li dodáno),  zajistit jeho včasné vyprazdňování. [1] 

4.17.2 Bezpečné použití 

Opravu provádět odborně, jen po odpojení od sítě. Provádění předepsané kontroly 

nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím, v 

případě zjištění závady předat nářadí nebo jeho součásti k opravě. Nepoužíváni 

poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout ani poškozených 

el. přívodů. Nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení 
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vidlice ze zásuvky. Přívodní kabel klást mimo ostré hrany. Podle potřeby jej chránit 

vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození. El. kabel nenamáhat 

tahem. Pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu, tak, aby nemohlo dojít ke 

kontaktu pilového kotouče s el. kabelem. Ve venkovním prostředí používat prodlužovací 

kabel jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí. El. nářadí, přívodní el. kabel, 

prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím.( SN 

33 1600). Nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely. Po ukončení práce 

vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky. 

 
 
 
 

4.18 Ruční  motorová elektrická pila (RMEP) pro příčné řezání 

používané při stavebně tesařských pracích 

 

4.18.1 Rizika 

Pořezání řezné rány při styku se zuby pilového řetězu. Pořezání různých částí těla, 

říznutí (končetin, přední části trupu apod.) obsluhy pohybujícím se pilovým řetězem. 

Zpětný vrh (vymrštění) pily s následným stržením pracovníka dopředu. Zvýšená únava, 

Obr. 14 Ruční motorová elektrická pila [autor] 
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snížení pozornosti, větší pravděpodobnost úrazu pořezáním, zakopnutím, uklouznutí a 

pádu obsluhy RMEP. Poškození řezací části RMEP nepříznivými vlivy na bezpečnost 

práce a zvýšení ohrožení obsluhy. Vznícení benzínových par dále požár a popálení 

obsluhy. Pořezání obsluhy RMEP, poškození pilového řetězu při řezání RMEP při 

rekonstrukcích střech , krovů výměnách trámů, i montáží nových střech a stropů a jiných 

dřevěných konstrukcí a objektů. Pád pracovníka při práci s pilou. Pád odřezaného 

materiálu z výšky (ze střechy apod.). Vibrace na ruce (způsobené činnosti motorové a 

řezací části RMEP) a integrované působící chlad v zimním období. Nadměrná hlučnost, 

poškození sluchu. 

 

4.18.2 Bezpečné použití 

Vybavení pily krytem pohybujících se částí (kromě činné části řetězu), silent 

bloky, zachycovačem roztrženého pilového řetězu, bezpečnostní brzdou řetězu, tlumičem 

výfuku, spojkou automatického vypínání chodu řetězu, technickou dokumentací, nářadím 

na údržbu a ochranným pouzdrem řezací části pro přepravu RMEP. Při volnoběžném 

chodu motoru se nesmí řetěz pohybovat - plynová páka RMEP se po uvolnění tlaku ruky 

se musí samočinně vracet do nulové polohy a chod pilového řetězu se samočinně zastavit 

po snížení otáček. Před započetím práce ověřit funkci automatického vypínání chodu 

řetězu při volnoběhu motoru, funkci bezpečnostní brzdy řetězu, funkci pojistky plynu (u 

RMEP s el. pohonem neporušenost pohyblivého přívodu a ovládacích prvků). Při 

startování RMEP položit na vhodné bezpečné místo, pevné přidržovat, přičemž řetěz se 

nesmí dotýkat žádného předmětu. Správná a stabilní pracovní poloha pracovníka. Praxe, 

správná technika práce s RMEP a správně zvolené pracovní postupy při řezáni. Správné 

uchopeni a držení pily. Nepoužívat RMEP pokud neplní funkci bezpečnostní brzda řetězu, 

spojka automatického vypínání chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru. Dostatečná 

praxe a zkušenosti, průkaz obsluhy RMEP. Přiměřený odpočinek, bezpečnostní přestávky.  

Zvláštní opatrnost při styku konce řezací části pily se dřevem při mimovolném 

dotyku špičky lišty s překážkou. Nepřeřezávat dřevo zápichem lišty, k řezání využívat 

nabíhající i odbíhající část řetězu, koncem lišty se nesmí řezat (kromě zpětného vrhu 

dochází k nadměrnému opotřebovaní lišty), správné pracovní postupy. Řádný technický 

stav pily a řetězu. Funkční bezpečnostní brzda řetězu; při práci s RMEP zohlednit vlivy 
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zimních podmínek na provoz RMEP: (větší změny teploty mají značný vliv na životnost 

řezací části, řetěz se musí chránit před stykem se sněhem a zeminou, řetězy se mají denně 

ukládat do olejové lázně; místní přenos vibrací na ruce zhoršuje současné působení chladu 

na ruce a celkové prochladnutí organismu). S RMEP pracovat pokud možno max. do výše 

prsou. Kontrola řezací části RMEP před započetím práce. Správná funkce a seřízení 

čerpadla, mazání řetězu. Řádné udržování RMEP. Správné a odborné broušení zubů řetězu. 

Včasná výměně řetězu, klesne-li zůstatková délka hoblovacích zubů pilového řetězu po 

jejich zbroušení během provozu pod 3 mm (měřeno na hřbetu zubu) nebo hranici 

stanovenou výrobcem RMEP. Včasná výměna nadměrně opotřebovaných součástek 

RMEP (řetězka, lišta, řetěz). Vyloučení kontaktu řetězu s nevhodným materiálem (kov, 

zemina, kámen, štěrk apod.). pro benzín použít jen nádob k tomu určených. Při doplňování 

pohonných hmot do RMEP musí být motor zastaven. Startovat RMEP min. 2 m od místa 

doplnění benzínu. Vést řez podle druhu zatížení a namáhání jednotlivých konstrukčních 

prvků (tlak, tah, ohyb) tak, aby nedošlo ke statickému oslabení konstrukce, sevření pily a 

vzniku jiného nebezpečného stavu. Odlehčit zatížení působící na plochy a konstrukční 

prvky, popř. i vyklidit prostor pod řezanou konstrukcí, spolehlivě zabezpečit narušený 

nebo vyřezávaný nosný trám podepřením apod. předem odstranit kovové a jiné části a 

předměty, které by mohly poškodit pilový řetěz. Správné uchopeni RMEP. Zajištění 

bezpečné a stabilní pracovní polohy. Zajištění bezpečné a stabilní pracovní polohy a 

postavení pracovníka pro pracovní operace provádění RMEP. Zajištění potřebných 

pomůcek, prostředků a zařízení pro bezpečnou práci a práci ve fyziologicky vhodných 

polohách. Dodržování zákazu pracovat s RMEP na žebříku. Zajištění prostoru pod místy 

práce (ohrazením, vyloučením provozu, popř. střežením). Zajištění materiálu a předmětů 

proti pádu z výšky. Používání ostrých a správně nabroušených řetězů dle pokynů výrobce. 

Udržování řádného technického stavu RMEP, pravidelné kontroly, odstraňování závad. 

Včasná výměna exponovaných opotřebovaných a poškozených součástí RMEM majících 

vliv na hlučnost a vibrace. Přednostní používání nabíhající části řetězu. Dodržování max. 

úhrnné doby práce s RMEP za směnu a pravidelné přerušování práce s bezpečnostními 

přestávkami dle návodu výrobce příslušného typu RMEP. Vhodné oblečení, aby nedošlo k 

podchlazení obsluhy. Možnost ohřátí během práce a osušení oděvu, rukavic, obuvi. 

Zdravotní způsobilost ověřená lékařskou prohlídkou, pravidelné kontroly zdravotního 

stavu pracovníků. Odborná způsobilost, seznámení obsluhy z návodem k obsluze. 
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Používání OOPP k ochraně sluchu. Respektování návodu k obsluze. Pravidelné kontroly 

zdravotního stavu pracovníků. Udržování RMEP v řádném technickém stavu. 

4.19 Kladiva, palice bicí nářadí 

 

4.19.1 Rizika  

Zasažení pracovníka uvolněným kladivem, hlavicí apod. Zasažení kladivem - 

pohmoždění levé ruky. Vyklouznutí kladiva z ruky. Vniknutí úlomků (z otřepů kladiva) do 

očí. Odražení kladiva stranou, sklouzávání kladiva z předmětu zachycování o kladivo. 

Povrchové poranění dlaně. Tvoření puchýřů a oděrek. 

4.19.2 Bezpečné použití 

Správné zaklínování kladiva, násady kladiv musí odpovídat svými rozměry 

velikosti kladiva. Průběh dřevních vláken nesmí v podélném směru vybíhat po celé délce  

násady. Násada kladiva z tvrdého vyschlého, pružného dřeva, odolného proti 

mechanickým vlivům a rozštěpováni (akát, jasan, bříza, buk). Nepracovat s kladivem s 

Obr. 15 Kladivo [autor] 
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uvolněnou násadou. Vhodně zkosenou násadu vložit do oka kladiva a zaklínovat 

speciálním ocelovým klínem. Vylézá-li klín z násady znovu jej zatlouci, vypadává-li a je 

volný, musí se včas vyměnit. Při dlouhodobějším sekáni a v málo přístupných místech 

používat kožené rukavice nebo chránič hřbetu ruky, nasazený na sekáč. Nesekat sekáčem 

najednou příliš do hloubky. Správný způsob práce, soustředěnost při práci, příp. používání 

chráničů ruky. Výběr vhodného druhu kladiva. Očima sledovat ostří nářadí, např. sekáče, a 

ne místo dopadu kladiva. Nepracovat s poškozeným kladivem. Násady kladiv mít suché a 

hladké. Volba délky násady podle hmotnosti kladiva a druhu práce, pro niž je určeno (např. 

pro kladivo o váze 600 g je délka násady cca 335 mm). Při používání kladivo uchopit u 

konce násady kladivo při práci držet v pravé ruce, cca 15-30 mm od konce násady). 

Nepoužívat kladiva s roztřepenými, opotřebovanými nebo zrýhovanými bicími ploskami. 

Otřepy, které se na kladivu vytvořily, obrousit. Provádět kontroly kladiv. Volit správný 

druh a správnou velikost kladiva pro určitou práci. Správný způsob práce, údery kladiva 

pravidelné a účelné. Násadu svírat pevně, zejména v okamžiku úderu. Úder nemá být 

pádnější, než je zapotřebí. Dovoluje-li to charakter práce, má se tlouci celou ploskou 

kladiva, která nemá být zaoblená. Plochu kladiva udržovat v čistotě - bez nanesu lepidla, 

mastnot. Průřez násady oválný, povrch hladce vy leštěný. Volný konec násady má být o 

něco silnější (pak lépe „sedí" v ruce při úderu). Nepoužívat kladivo s naštípnutou násadou. 

Koncem násady netlouci (násada se rozštěpí). [1] 

4.20 Šroubováky  

 

 

Obr. 16 Šroubovák [autor] 
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4.20.1 Rizika 

Nebezpečí spojená s překračováním namáhání na krut. Ohnutí nebo zlomení 

šroubováku. Pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty. Neudrženi ostří šroubováku v 

drážce šroubu. Nechtěné vysunutí šroubováku ze zářezu šroubu. Píchnuti, bodnuti 

šroubovákem při jeho sklouznutí. Kontakt ostří šroubováku s dlaní při vynaloženém úsilí. 

Snížení a ztráta stability předmětů, do nichž se šroubovákem šroubují nebo z nichž se 

vyšroubovávají šrouby (zvracení malého předmětu). Úraz el. proudem. 

4.20.2 Bezpečné použití 

Volba vhodného druhu a velikosti šroubováku. Nepoužívat šroubovák jako dláto, 

sekáč nebo páčidla. Nepoužívat poškozený šroubovák. Netlouci do rukojetí šroubováku 

kladivem a nepoužívat ho místo dláta. Nepoužívat šroubováku jako páčidla. Nepracovat se 

šroubovákem za pomoci kleští, klíče, kladiva (šroubovák se může zlomit a poškodit šroub), 

v nezbytných případech možno použít klíče ale jen u masivních šroubováků se čtvercovým 

dříkem při velkém namáhání na krát používat šroubovák s hranatým dříkem. Pro danou 

práci používat šroubováku správné velikosti (podle velikosti šroubu a drážky v jeho hlavě). 

Používat šroubováku správné velikosti Jehož ostří dobře zapadá do zářezu hlavy šroubu. 

Vylomený nebo zdeformované ostří šroubováku odborně přebrousit, zakalit a popustit (je-

li dřík šroubováku jednou ohnut Je obvykle obtížné jej znovu dokonale vyrovnat. Boky 

ostří správně nabroušeného šroubováku rovnoběžné. Ostří šroubováku zbrušovat do 

plochého klínu (ne do ostří Jinak snadno z drážky šroubu vyjede a poškodí ji). Nepoužívat 

šroubovák s otřepenou nebo jinak porušenou rukojetí. Upevnění rukojetí v ose dříku. 

Jedinou silou, působící na šroubovák, má být tlak ruky na držadlo. Při šroubováni nedržet 

malé předměty v ruce, ale upnout je do svěrek nebo do svěráků. Nikdy nešroubovat 

předměty v ruce proti dlani. Šroubovákem nenahrazovat sekáč (úder na rukojeť obvykle 

znamená její roztržení, prasknutí a zničení, ostří se odštípne, vylomí nebo otupí. Předměty, 

zejména malé dobře upevnit (např. ve svěráku). Při elektrotechnických pracích používat 

Šroubováků s izolačními rukojeťmi. [1] 

 
 
 
 



38 
 

4.21 Pilníky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.21.1 Rizika  

Zvýšení energie pracovní síly a vynaložení úsilí v závislosti na docíleném efektu. 

Poranění dlaně ruky. Nechtěný pohyb pilovaného předmětu. Sklouznutí pilníku až na 

konec rukojeti, Náraz rukojeti o hranu pilovaného předmětu. Uvolnění pilníku z rukojeti, 

obnažení stopky tlakem levé ruky na špičku pilníku. Nebezpečné vymrštění pilníku proti 

obličeji. Nebezpečné klouzání pilníku po pilovaném povrchu. Poranění prstů o čelisti 

svěráku, píchnutí hrotem rýsovací jehly. [1] 

4.21.2 Bezpečné použití 

Dodržovat zásadu při pilování, čím tvrdší je pilovaný materiál, tím jemnější má 

být sek pilníku. Pro danou práci používat správnou velikost a tvar pilníku, možnost výběru 

a správná volba vhodného pilníku (pilníky jemnozubé nebo hrubozubé, s jednosměrným 

nebo křížovým sekem zubů). Správná délka nasazované rukojeti s ohledem na délku 

stopky. Nepracovat s příliš otupeným pilníkem. Ochrana pracovní plochy pilníku před 

ztupením. Ukládat pilníky na vyhrazené místo (pilníky na stole odkládat na nekovovou 

podložku, pilníky uložené ve skříňce s nářadím nebo v zásuvce stolu ukládat odděleně od 

ostatního nářadí). Správný postoj a držení pilníku při pilování. Při pilování má pracovník v 

odstupu stát asi 200 mm od svěráku, levá noha je o něco vysunuta dopředu, trup je lehce 

nachýlený vpřed, hmotnost těla spočívá více na levé noze. Směr pilování (směr pravé ruky 

od dlaně po loket) má svírat s trupem úhel 45° pilník držet tak, aby palec držel držadlo 

Obr. 17  Pilník [24] 
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shora a prsty ze spodní strany, zaoblený konec držadla se opírá o dlaň asi v místě pod 

spodním kloubem palce. Levá ruka má spočívat s nataženými prsty na konci pilníku. 

Dlouhé pilníky držet při práci oběma rukama - pravá ruka uchopí pilník za násadu, palcem 

nahoře, pilník vést ve vodorovné rovině a dbát, aby se nekýval nahoru a dolů. Male pilníky 

držet pouze rukou, přitom ukazováček přitlačuje pilník k obráběné ploše. Při zpětném tahu 

pilníku tlak na něj uvolňovat. Rychlost pilování 50 až 60 pracovních zdvihů za minutu.  

Nepracovat s pilníkem, který má prasklou rukojeť nebo u něhož rukojeť chybí 

(konec stopky je značně ostrý). Nepoužívat pilníky s prasklými nebo neodborně 

opravenými rukojeťmi. Správný postup nasazování rukojetí na pilníky. Vyloučit časté 

snímání a nasazováním rukojetí z jednoho pilníku na druhý (dochází k nežádoucímu 

uvolňováni poškozování rukojeti. Do rukojeti má být předvrtán otvor velikosti středního 

průměru stopky pilníku, teprve pak rukojeť s kovovou zděří na stopku narazit. 

Při snímání vadných rukojetí se uchopí jednou rukou za rukojeť a druhou za pilník 

a udeří kovovou zděří rukojeti o hranu stolu nebo svěrák. Při pilování (rašplování) upnout 

opracovávaný materiál/předmět do svěráku (vozíku hoblice, do ruční svěrky nebo jiným 

způsobem) a vyloučit tak, aby se při pilování předmět pohnul nebo chvěl. Při pilování si 

uvědomit, že zuby pilníku jsou přizpůsobeny pro záběr jen v jednom směru, ve směru od 

pracovníka, při zpětném pohybu pilníku  se tlak na pilník úplně uvolní. Zvýšená opatrnost 

při pilování u okrajů materiálu. Na pilník zbytečně netlačit a nevyvíjet přílišný tlaku. 

Různé kovy a různé pilníky vyžadují při pilování různé tlaky. Během pilování neodfukovat 

kovový prach na jeho odstranění prachu používat kartáč nebo štětec. Zanesený nebo 

mastný pilník očistit drátěným kartáčem nebo odmašťovacími prostředky. Vyřadit a 

nepoužívat zlomené a opotřebované pilníky. Nedržet konec pilníku v dlani. Opatrnost při 

zacházení s rýsovací jehlou. [1] 
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4.22 Ruční pily a pilky (na dřevo) 

 
 
 

4.22.1 Rizika 

 

Pořezání ruční pilkou, pořezání ruky, píchnutí ostrou hranou kovového materiálu. 

Zvýšení energie pracovní síly a vynaložení úsilí v závislosti na docíleném efektu. Pád 

řezaného materiálu. 

 

4.22.2 Bezpečnost 

 

Použití ostrého pilového listu. Správné nasazení a upevnění pilového listu. Zuby 

pilového listu musí po nasazení do rámu pily směřovat od pracovníka. K upevňování 

pilových listů nepoužívat hřebíků, šroubků, závlaček či drátu, pro upevnění použít kolíček 

či nýt s půlkulatou hlavou, stejné délky Jako je rozměr držáku pilového listu. Nepoužívat 

pilek s vylámanými zuby u pilových listů, při vylomení zubů list vyměnit. Pro řezání 

tvrdších materiálů používat pilových listů s jemným ozubením a pro rozřezávání lehkých a 

barevných kovů a plastických hmot pilové listy s hrubým ozubením. Zvýšená pozornost při 

práci v blízkosti ostrých hran kovového materiálu. Při prořezávání držet pilku oběma 

rukama, pravá ruka drží rukojeť, levá přední konec rámu. Správné postavení pracovníka při 

Obr. 18 Ruční pila na dřevo [22] 
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řezání (musí stát rovně, volně, váha těla má spočívat na levé noze). První tahy pilkou na 

kovu provádět pomalu a pozorně, teprve při hlubším zaříznutí provádět delší tahy větší 

silou. Tlačit na pilku dopředu, zpět odlehčit. Pohyb pilkou vést od sebe a k sobě, provádět 

jej pouze rukama, ne celým tělem. Pilku přitlačovat zejména levou rukou, síla tlaku záleží 

na tvrdosti, tvaru a velikosti rozřezávaného materiálu a na stavu a ozubení pilového listu. 

Řez provádět co nejblíže k čelistem svěráku. Řezat začínat na přední straně kovového 

materiálu. Řezat kovový materiál těsně podél rysky, pokud se plocha nebude obrábět (jinak 

ponechat od rysky 0,5 mm na opracování). Kovové trubky řezat s pootáčením. Kovové 

profily řezat vždy po delší straně. Při řezání kovů pilový list mazat ze stran tukem. 

Věnovat práci zvýšenou pozornost při dořezávání. Před koncem řezu se musí zvláště těžší 

kovový materiál zabezpečit proti pádu. Materiál řádně upnout. [1] 

 

4.23 Sekery 

4.23.1 Rizika  

Sečné rány useknutí prstů při práci se sekerou. 

4.23.2 Bezpečné použití 

Praxe, zručnost, soustředěnost zvýšená pozornost. Dostatečné a správné naostření 

sekery. Topůrko do sekery řádně a spolehlivě nasazeno a zajištěno proti uvolnění. Na 

sekeru se netlouci kladivem nebo další sekerou. Při sekáni zajistit dostatek volného 

pracovního prostoru. Vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru. Při přerušeném a 

skončeném sekáni je nutno sekeru zajistit proti pádu.  
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4.24 Soustruhy hrotové 

 
 

 
Obr. 19 Soustruh hrotový [autor] 

4.24.1 Rizika  

Zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání nechráněných částí těla odlétajícími 

třískami. Pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem obrobku při výměně a upínání, 

pádem upínacího zařízení. Tržně rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním | 

zastřeného klíče z upínacího zařízení. Zranění obsluhy i jiných osob při roztržení tělesa 

sklíčidla. Zachycení rukou, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, 

vlasů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou apod. rotujícím 

universálním sklíčidlem, unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími úhelníky, 

případně i nezakrytými hnacími a převodovými mechanismy. Úder rotujícím universálním 

sklíčidlem. Zachycení obsluhy rotujícími čelistmi sklíčidla, unášecím srdcem. Nežádoucí 
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spuštění soustruhu, ohrožení vřetenem, namotání, navinutí volných částí oděvu, končetiny 

obsluhy. Zachycení volného konce prac. oděvu, vlasů obsluhy, úder různých částí těla 

rozkmitaným koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího nechráněného tyčového 

obrobku. Pořezání ruky obsluhy o ostří nástrojů (soustružnických nožů) při upínání 

obrobků, výměně, čištění, pořezání o namotanou třísku pořezání, bodnuti o ostré hrany a 

otřepy na obrobku. Pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznuti 

.podrážky obuvi), závažné úrazy vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost pořezání 

kotníku, přeříznuti Achillovy šlachy. Zranění rukou obsluhy při nesprávných pracovních 

postupech při leštění a ručním sráženi hran. [1] 

4.24.2 Bezpečnost 

Používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím třískám, není-li kryt k 

dispozici nutno chránit zrak brýlemi nebo obličejovým štítkem. Správná, optimální volba 

řezných podmínek, příp. použití lamačů třísek k předcházeni vzniku nebezpečných 

plynulých třísek. Použití vhodných přípravků zejména při manipulaci s těžšími upínacími 

zařízeními a obrobky. Správný pracovní postup, dodržování zakázaných manipulací. 

Nepřetěžování, k vyvození větší upínací síly nepoužíváni klíče se zvětšenou pákou. Při 

odstraňování třísek používat háčky, smetáky, štětce, škrabky. Správné ustrojení obsluhy 

bez volně vlajících částí, v případě nebezpečí zachycení vlasů používat  epici nebo 

správně uvázány šátek. Měření a výměnu obrobků provádět za klidu vřeteně. Použití 

ochranných odklopných krytů nebo unášecích desek rotačního tvaru. Při ručním pojištění 

páky vřetena proti nahodilému přepnutí z nulové polohy. Pojištění ruční ovládací páky, 

mechanickým blokováním nebo tvrdší aretace. Použití ochranné vodící trubky při obrábění 

dlouhého materiálu (tyčoviny, trubek apod.) k zamezení přístupu k rotujícímu obráběnému 

materiálu, který vyčnívá ze stroje ven z uličky a k zabránění ohnutí zpracovávaného 

materiálu. Udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné odklízeni odpadu. 

Používání rukavic (ne však při vlastni obsluze soustruhu). Používání rohoží na stanovišti 

obsluhy. Při leštění nedržet smirkové plátno v ruce, ale přichytit jej na držák, pilník apod. 

Dodržování zákazu pilování nebo leštění obrobku s vystupujícími částmi, výřezy nebo 

drážkami. [1] 
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5 Způsob a podmínky používání osobních ochranných 

pracovních prostředků 

5.1 Definice pojmů  

Osobní ochranné pracovní prostředky - jsou prostředky určené k tomu, aby 

zaměstnance chránily před působením rizik, která by mohla ohrozit jejich život, 

bezpečnost nebo zdraví při práci. Za OOPP se považují též pracovní oděv nebo obuv 

poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému 

opotřebení nebo znečištění. OOPP jsou majetkem organizace a jsou poskytovány 

bezplatně. OOPP nejsou běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně 

zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění. [6] 

Mimořádné opotřebení - je opotřebení, kdy zpravidla po roce používání již oděv 

nebo obuv není použitelný a neplní svůj účel. [6] 

Mimořádné znečištění - znečištění oděvu vlivem pracovního prostředí. [6] 

Běžné pracovní oděvy a obuv - oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně 

zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění. Zaměstnanec si je pořizuje a zajišťuje jejich údržbu na svůj náklad. [6] 

Ochranné nápoje jsou nápoje, které jsou poskytovány k ochraně zdraví před 

účinky tepelné zátěže, případně zátěže chladem. [6] 

5.2 Všeobecné požadavky na OOPP  

 

Poskytovat lze pouze ty OOPP, u nichž výrobce nebo dovozce posoudil shodu 

vzorku OOPP autorizovanou osobou (zkušebnou) - na výrobek se umísťuje označení „CE". 

Toto posouzení se nevyžaduje pro jednoduché OOPP, u nichž může výrobce nebo dovozce 

předpokládat, že uživatel je schopen sám zhodnotit úroveň ochrany proti běžným rizikům, 

která mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána jde např. o rukavice, pokrývky 

hlavy, pracovní oděvy, kromě oděvů a s vysokou viditelností. [7]  
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Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

OOPP. OOPP poskytuje zaměstnavatel na základě rizik a konkrétních podmínek na 

pracovištích. 

OOPP musí: chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, 

nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené uvedeným právním 

předpisům, kterými se stanoví technické [6] požadavky na OOPP a musí být po celou dobu 

užívání dostatečně účinné. Jejich používání nesmí představovat další riziko. Odpovídat 

existujícím podmínkám na pracovišti; Respektovat ergonomické požadavky a zdravotní 

stav zaměstnanců; Být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců. Zaměstnanec 

má právo odmítnout výkon práce, pro kterou nebyl vybaven potřebnými OOPP a 

opodstatněně se domnívat, že by mohlo být ohroženo zdraví nebo život jeho a jiných osob. 

Tam, kde přítomnost více jak jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně 

více OOPP, musí být tyto OOPP vzájemně slučitelné a nesmí rušit vzájemně svou funkci, 

Pokud okolnosti vyžadují, aby tentýž OOPP používalo více zaměstnanců (např. brýle, 

ochrannou přílbu aj.), musí být učiněna potřebná opatření, aby toto užívání nevytvářelo pro 

různé uživatele zdravotní ani hygienický problém, zejména musí být učiněna opatření, 

která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. Před přidělením nebo poskytnutím OOPP 

příslušný vedoucí informuje své podřízené zaměstnance o riziku, před kterým jej používání 

OOPP chrání. Úpravu seznamu pro poskytování OOPP provede zaměstnavatel na základě 

přehodnocení rizik znovu, jakmile dojde ke změně pracovních podmínek na pracovišti. [6] 

5.3 Nákup OOPP 

Počet a druhy OOPP určených pro nákup se stanoví za základě zpracovaného 

seznamu pracovišť a pracovních činností pro poskytování OOPP. Nakupované OOPP musí 

splňovat požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a odpovídat 

právním předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na OOPP (NV č. 21/2003 Sb. 

v platném znění). Nákup OOPP zajišťuje zaměstnavatel prostřednictvím určeného 

zaměstnance. Ochranné oděvy i jiné OOPP mohou být opatřeny logem zaměstnavatele. Z 

ustanovení § 104 platí zásada, že v případě podstatného snížení a ztráty ochranné funkce 

OOPP (opotřebením nebo poškozením) musí být výměna OOPP provedena okamžitě, 

protože zaměstnanec nesmí pracovat bez OOPP tam, kde může být ohroženo jeho zdraví 
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příp. život. Vydání nových OOPP stejného druhu je možno až po předložení 

opotřebovaného, nezaviněně zničeného OOPP, který ztratil funkční vlastnosti. OOPP 

poskytované a ochranu proti chladu se doporučuje vydávat pouze v období zimních měsíců 

(max. od října do března). [6] 

 

5.4 Zásady poskytování OOPP  

OOPP poskytuje zaměstnavatel bezplatně, poskytování OOPP nesmí 

zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním, o přidělených OOPP se vede průkazná 

evidence (na evidenčních kartách, na nichž zaměstnanec potvrdí převzetí OOPP svým 

podpisem) OOPP zapůjčené (poskytnuté) na dobu výkonu práce, to znamená ty, které 

používá více osob, musí být po dokončení práce vráceny, vyčištěný, vyzkoušeny, popř. 

vydesinfikovány, aby bylo zamezeno ohrožení infekčními chorobami a mohly dále sloužit 

svému účelu. Za vrácení OOPP do původního stavu po zapůjčení je odpovědný 

zaměstnanec, kterému byly OOPP zapůjčeny. Zaměstnavatel poskytuje OOPP rovněž 

zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele vykonávají praxi nebo krátkodobou brigádu na 

základě zpracovaného seznamu pro poskytování OOPP. Za vybavení těchto osob 

odpovídají vedoucí zaměstnanci pracovišť, v nichž tyto osoby vykonávají svou činnost. 

Tito zaměstnanci jsou rovněž povinni seznámit zmíněné osoby s riziky a s funkcí ochr. 

prostředku. Zaměstnavatel má stanovenou frekvenci přidělování OOPP (která je uvedena v 

bodě 5 této směrnice). Zaměstnavatel tuto dobu může prodloužit v případě, že daný OOPP 

splňuje ochrannou funkci a nebo v odůvodněném případě může životnost zkrácení, když 

daný OOPP nesplňuje ochrannou funkci. Udržování OOPP Zaměstnavatel zajišťuje, aby 

OOPP byly udržovány v dobrém provozním stavu a na dostatečné hygienické úrovni 

potřebnou údržbou, opravami a včasným vyměňováním. Zaměstnavatel zajišťuje, aby 

OOPP byly zaměstnanci používány jen k těm účelům, pro které jsou určeny. [6] 
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5.5 Kontroly OOPP  

Kontroly OOPP jsou předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly 

prováděné zaměstnavatelem v rámci prevence rizik. Kontroly, zda zaměstnanci používají 

OOPP a běžné pracovní oděvy a obuv, zda řádně s nimi hospodaří, provádí každý vedoucí 

zaměstnanec u svých podřízených zaměstnanců. O závažných porušeních provede písemný 

záznam. Tento záznam musí zaměstnanec, který se porušení dopustil, podepsat. 

Pokud zaměstnanec zjistí, že je OOPP ve stavu, kdy nesplňuje ochranné 

vlastnosti, je povinen zažádat o výměnu OOPP. Posouzení nároku na přidělení nového 

OOPP je v kompetenci určeného vedoucího zaměstnance.Bezpečnostní technik kontroluje 

1x ročně seznam pro poskytování OOPP společně s dalšími opatřeními zaměstnavatele v 

rámci prevence rizik. [6] 

5.6 Povinnosti zaměstnanců  

Používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny a přiděleny, Účastnit se 

školení a výcviku k seznámení s funkcí a používání ochranného prostředku (periodická 

školení BOZP a PO). Řádně hospodařit s OOPP a ochraňovat je před poškozením, ztrátou, 

zničením a zneužitím.Před použitím překontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné 

nedostatky hlásit nadřízenému. V případě, že OOPP nesplňuje požadovanou funkci opustit 

ohrožený prostor nebo přerušit činnost. Zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP, používat 

jen čisté OOPP včetně pracovního oděvu, Vyžadovat výměnu OOPP, pokud tato již ztratila 

požadované ochranné funkční vlastnosti a pokud by mohlo dojít k ohrožení BOZP, 

Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a používání OOPP, 

Vrátit nefunkční a opotřebované OOPP, jestliže ztratily příslušné ochranné vlastnosti. 

OOPP řádně opatrovat; za zaviněnou ztrátu a škody způsobené nesprávným nebo 

nedbalým zacházením, popř. úmyslně, nese zaměstnanec plnou odpovědnost a musí 

nahradit škodu, která tím organizaci vznikla, pokud neprokáže, že škodu nezavinil. Při 

použití OOPP, který je pouze zapůjčován, tento odevzdat řádně vyčištěný a odzkoušený, 

Při ukončení pracovního poměru nebo přeřazeni na jiné pracoviště vrátit zaměstnavateli 

OOPP ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení, Používat vlastní pracovní oděv a 

obuv v případech, kdy není nárok na tyto části ustrojení jako OOPP - musí odpovídat 

podmínkám pracoviště v souladu s bezpečnostními předpisy a pokyny nadřízeného. [6] 
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6 Osvětlení 

Světelné prostředí musí vytvořit podmínky pro zrakovou pohodu. Zraková 

pohoda je příjemný a příznivý psychofyziologický stav organismu, vyvolaný optickou 

situací vnějšího prostředí, který odpovídá potřebám člověka při práci i při odpočinku. 

Umožňuje zraku optimálně plnit jeho funkce. Zrakovou pohodu ovlivňuje nejen kvalita a 

kvantita osvětlení, ale i psychické ladění organismu, stav zraku, věk, únava a barevné 

řešení prostoru. Zraková pohoda je pak základem zrakového výkonu. Dobrý zrakový 

výkon je podmínkou produktivity práce se všemi ekonomickými důsledky. [8] 

Pro dobré vidění je třeba zajistit především dostatečnou intenzitu osvětlení, jas, 

přiměřený kontrast (poměr nejvíce a nejhůře osvětlených ploch v zorném poli), poměr jasů 

pozorovaných předmětů a jejich detailů, rozložení jasů a barvu světla. Velké kontrasty 

usnadňují rozeznávání detailů (černý tisk na bílém papíře), avšak jsou-li v celém zorném 

poli, urychlují nástup zrakové únavy. Malé kontrasty naopak činnost zhoršují až 

znemožňují (šití černé látky černou nití), příp. vyžadují vyšší intenzitu osvětlení a lokální 

přisvětlení. Výsledkem je opět vzestup zrakové únavy. [9] 

Nevyhovujícím osvětlením může být vyvolána zraková únava, která se 

manifestuje zhoršeným (nebo dvojitým) viděním a řadou dalších očních obtíží, jako je 

pálení a řezání očí, pocity horka, zánět spojivek, bolesti očí a hlavy, stoupající nervozita a 

následně nastává i pokles produktivity práce. [9] 

Povinností zaměstnavatele je, aby byla pracoviště řádně osvětlena. Osvětlení 

pracoviště musí vyhovovat všem vykonávaným činnostem. V normě  SN EN 12464 - 1 

nalezneme přehled požadavků na osvětlení prostorů, činností a úkolů. Práce na 

dřevoobráběcích strojích potřebuje minimální osvětlenost 500 lx.  

Osvětlení ve stolařství je zajištěno jak přirozeným osvětlením tak umělým 

osvětlením. Po celé délce pracovní dílny jsou z jižní strany umístěná okna, která jsou 

pravidelně čištěna aby nedošlo k snížení slunečního záření. Při snížení přirozeného 

osvětlení je dílna vybavena umělým osvětlením, které bylo namontováno poměrně 

nedávno (2008). Osvětlení velmi ovlivní i zabarvení stěn a podlah. Stěny jsou zde bíle a 

podlaha má šedou barvu 
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6.1 Měření 

Měření bylo prováděno při polojasném počasí a při zaplém umělém osvětlení. K 

měření jsem použil přistroj LUXMETR TESTO 540. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 LUXMETR TESTO 540 [23] 
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Tabulka 1 Naměřené hodnoty osvětlení 

Stroj Naměřené hodnoty 
osvětlení (lx) 

Povolené hodnoty 
(lx) 

Stav 

Vrtací dlabačka 543 500 Vyhovuje 

Pásová pila 534 500 Vyhovuje 

Kotoučová bruska 559 500 Vyhovuje 

Horizontální 
tloštovací  pila 

602 500 Vyhovuje 

Vertikální srovnávací 
pila 

605 500 Vyhovuje 

Svislá spodní fréza 550 500 Vyhovuje 

Vrtací dlabačka 454 500 Nevyhovuje 

 

 

6.2 Zhodnocení  

Vzhledem k dobrému osvětlení jsou naměřené hodnoty u přístrojů přijatelné 

kromě vrtací dlabačky. 

 

6.3 Návrh na zlepšení  

Pouze u jediného stroje byla prokázána nižší hodnota než jsou povolené hodnoty 

osvětlení a to u vrtací dlabačky a to vzhledem k tomu, že se stroj nachází v rohu místnosti 

a zářivka nad strojem měla funkční pouze jednu zářivkovou trubici. Proto doporučuji 

pouze vyměnit trubici za novou. 
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7 Hluk 

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči 

a příjmu informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš časté nebo příliš silné 

nebo vyskytující se v nevhodnou dobu a situaci označujeme jako hluk. Hluk je každý 

nechtěný zvuk (bez ohledu na jeho hlasitost), který má rušivý nebo obtěžující charakter, 

nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. 

Při působení zvuku na zdraví má rozhodující vliv celková suma akustické energie, 

které je jedinec dlouhodobě vystaven. Proto se proměnný zvuk hodnotí veličinou, která je 

označována symbolem LAeq [dB] a nazývá se ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Její 

jednotkou je decibel. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A se vztahuje vždy jen 

k určitému časovému intervalu (např. 8 hodin pracovní doby) a je definována jako hladina 

akustického tlaku zvuku ustáleného, který by měl v daném časovém intervalu energetický 

obsah stejný jako daný zvuk proměnný a tedy i předpokládané stejné škodlivé účinky. 

Stanoví se jako energetický průměr z hladin akustického tlaku A vyskytujících se v daném 

intervalu. [10] 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq je základní veličina při měření 

hluku, která je využívána i při následujících výpočtech. Je dána vztahem:  

 

 

 

Obr. 21 vzorec Ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A LAeq 

[10] 
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7.1 Hygienické limity a kritéria kategorizace práce 

Nařízení vlády č. 2 2/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, v platném znění, stanovuje přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného 

hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq, 8h = 85 dB. [11] V 

příloze č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění, jsou upraveny limity pro ustálený a 

proměnný hluk, z nichž určujeme následnou kategorizaci. 

Tabulka 2 Podmínky kategorizace hluku [11] 

 

 

Kategorie 

 

Ustálený nebo proměnný hluk 

LAeq, 8h  [dB] 

Kategorie druhá 75 – 85 

Kategorie třetí 85 – 105 

Kategorie čtvrtá > 105 

 

 

7.2 Hluk na pracovišti 

Zdrojů hluku ve společnosti je skutečně mnoho vybral jsem proto ty, na kterých 

jsem zároveň měřil světelné podmínky. Tyto stroje mimo jiné patří k vůbec 

nejpoužívanějším ve stolařství. Materiálem, který se zpracovával, bylo smrkové dřevo 

vzhledem k právě probíhající práci na zakázce. 

Jednalo se o smrkové dřevo o hustotě 444 kg/m3 [12] 

Měření probíhalo za plného provozu mezi 9-10 hodinou dopoledne. Měřilo se ve 

výšce obličeje zaměstnance, aby byl zachycen co nejpřesnější výsledek v délce 1 minuty. 

K měření byl použit přístroj Hlukoměr testo 815 s třídou přesnosti ± 1 db.  
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Obr. 22 hlukoměr testo 815 [26] 
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Tabulka 3 Měření hladiny hluku 

 

Stroj 

 

Hodnoty 

L
Aeq 8h 

(db) 

 
Nejvyšší přípustná  

L
Aeq 8h 

(db) 

Nejvyšší normovaná 
hladina expozice 

hluku 

L
Aeq 8h 

 
Zařazení do 
kategorie 

Vrtací dlabačka 90,10 ± 1 85 Přesahuje povolené 

hodnoty  

3.kategorie 

Pásová pila 95,44 ± 1 85 Přesahuje povolené 

hodnoty 

3.kategorie 

Kotoučová 

bruska 

87,17 ± 1 85 Přesahuje povolené 

hodnoty 

3.kategorie 

Horizontální 

tloštovací  pila 

96,54 ± 1 85 Přesahuje povolené 

hodnoty 

3.kategorie 

Vertikální 

srovnávací pila 

96,11 ± 1 85 Přesahuje povolené 

hodnoty 

3.kategorie 

Svislá spodní 

fréza 

90,32 ± 1 85 Přesahuje povolené 

hodnoty 

3.kategorie 

Vrtací dlabačka 80,80 ± 1 85 Dodržuje hodnoty 2.kategorie 

 

 

7.3 Zhodnocení 

Z tabulky vyplývá že u všech pracovníků je hodnota LAeq 8h   vyšší než 

hygienický limit  85  dB,  a proto tyto   činnosti  spadají  do  3.  kategorie.  Výjimkou  

je  pracovník u vrtací dlabačky, kde není překračován hygienický limit 85 dB, proto je 

zařazen do 2. kategorie. Nejvyšších hodnot dosahoval hluk u pracovníka na stroji 

horizontální tloušťkovací pila (96,54 ± 1 dB). Tyto výsledné hodnoty jsou vyšší než 

hodnoty uvedené v technické dokumentaci stroje a to zejména proto, že se v blízkosti 

stroje vyskytují další zařízení, které mají vliv na výsledné hodnoty . 
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7.4 Návrh na zlepšení  

V podstatě jediný způsob na zlepšení a snížení hodnot hluku aniž by narušila 

výroba produktů je zvětšení prostorů provozovny jelikož jsou zařízení umístěna v jednom 

velkém prostoru a tím pádem dochází ke zvetšení hodnot hluku. 

Všichni zaměstnanci jsou vybaveni OOPP proti hluku. V provozu jsem se setkal 

s pracovníky, kteří především nosili sluchátka nikoliv špunty do uší a to zejména kvůli 

nepohodlí. Všichni zaměstnanci byli tedy vybaveni sluchátky Howardleight Impact sport 

ve výši ochrany až do 82 db. 

 

 

 

 

Obr. 23 Sluchátka Howardleight Impact 

sport SRN 82 db [autor] 
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8 Mikroklimatické podmínky 

Mikroklimatické podmínky označované též jako tepelně vlhkostní podmínky jsou 

určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu. Jsou navzájem závislé; 

změna jedné z nich má za následek i změnu dalších dvou. Tyto fyzikální veličiny vymezují 

subjektivního pocit pohody či nepohody, v extrémních případech je lze posuzovat jako 

škodliviny s negativním vlivem na zdraví člověka. [13] 

8.1 Teplota vzduchu 

Vypovídá o tepelné zátěži nebo subjektivním pocitu tepelné pohody člověka; 

tepelná pohoda je jedním z faktorů zajišťujících optimální prostředí pro pobyt člověka. Lze 

ji charakterizovat jako stav rovnováhy mezi subjektem a okolím bez zatěžování 

termoregulačního systému. Při pocitu tepelné pohody je zachována rovnováha 

metabolického tepelného toku (celková tepelná produkce člověka) a toku tepla odváděného 

z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů. [13] 

8.2 Vlhkost vzduchu 

Vlhkost vzduchu vnitřního prostředí závisí na venkovní vlhkosti, technologických 

nebo jiných zdrojích a množství lidí. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 30-70 % 

relativní vlhkosti. Vlhkost je sice člověkem mnohem méně pociťována než teplota, ale i tak 

může být nepříznivě ovlivněn stav jedince. [13] 

8.3 Rychlost proudění vzduchu 

Tepelné pohoda je ovlivněna rovněž rychlostí proudění vzduchu.  lověk vnímá 

každé proudění vzduchu; to však může být zdrojem pocitu nepohody (diskomfortu). Vyšší 

rychlosti proudění zpravidla zlepšují tepelnou pohodu při vyšších teplotách, zároveň však 

již mohou vést až ke zdravotním potížím. [13] 
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8.4 Hygienické limity 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, stanovuje přípustné hodnoty 

mikroklimatických podmínek, které se odvozují od třídy práce. Zařazení prací do tříd 

nalezneme v příloze č. 1, části A, tabulce č. 1. Obsluha dřevoobráběcích strojů se řadí do 

třídy III a. 

 

 

Tabulka 4 Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek [14] 

třída 

práce 

to min tomax va RH 

(°C) (m/s) (%) 

IIIa 10 30 0,05 - 0,3 30 - 70 

 

 

8.5 Měření 

Pro měření mikroklimatických podmínek byly použity GTD 1100, kterým se 

stanovil tlak vzduchu. Dále anemometr a teploměr Testo 410-1 a Digitální vlhkoměr a 

teploměr C3120. Při měření bylo postupováno podle metodického návodu Ministerstva 

zdravotnictví pro měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního 

prostředí staveb. 

Měření se provádělo na pracovišti a to po celém jeho dostupném prostoru. S 

anemometrem jsem pohyboval po celém pracovišti velmi pomalu. Pro teplotní měření byly 

stanoveny 3 pozice - v oblasti hlavy, břicha a kotníků. Z těchto tří pozic byly získány také 

hodnoty pro relativní vlhkosti. 

Tlak vzduchu se rovnal hodnotě 981,1 hPa 
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Obr. 24 Digitální 

vlhkoměr a teploměr 

C3120 [19] 
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8.6 Hodnocení teploty 

Teplota jsem měřil na třech místech a to u hlavy, břicha a kotníků pracovníka. 

Jako cíl jsem si stanovil teplotní pohodu pracovníka, tu jsem určil jako rozdíl mezi 

maximální a minimální naměřenou teplotou. Pokud byl výsledek pod hranicí 2 °C výsledek 

vyhovoval a přispíval k teplotní pohodě pracovníka.  

 

 

Obr. 25 Testo 410-1 [20] 
Obr. 26 GTD 1100 [21] 
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Tabulka 5 naměřené hodnoty teploty 

 

Stroj 

 

Teplota 

hlava 

 

Teplota  

břicho 

 

Teplota  

kotníky 

 

Φt 

 

Rozdíl teplot 

Vyhovuje 

- 

Nevyhovuje 

Vrtací 

dlabačka 

22,45 22,33 20,87 21,88 1,58 Vyhovuje 

Pásová pila 22,11 21,98 20,65 21,74 1,21 Vyhovuje 

Kotoučová 

bruska 

22,60 22,47 20,90 21,99 1,70 Vyhovuje 

Horizontální 

tlošťovací  pila 

22,01 21,71 19,80 21,17 2,21 Nevyhovuje 

Vertikální 

srovnávací 

pila 

22,54 22,36 20,10 21,6 2,44 Nevyhovuje 

Svislá spodní 

fréza 

22,80 22,54 20,88 22,07 1,92 Vyhovuje 

Vrtací 

dlabačka 

22,65 22,42 20,79 21,95 1,86 Vyhovuje 

 

8.6.1 Zhodnocení 

Výsledky měření nevyhovovaly u dvou zařízení u horizontální tloštkovací pily a 

vertikální srovnávací pily a to zejména kvůli tomu, že jsou umístěny poměrně blízko u 

dvoukřídlových dveří, které se sice moc často neotvíraní, ale dochází tam přesto k 

profukování. 

8.6.2 Návrh na zlepšení  

Vzhledem k umístění dveří bych se přikláněl ke konstrukci jednoduché předsíně , 

která by proudění vzduchu přes dveře snížila. 
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8.7 Hodnocení rychlosti  proude ní vzduchu 

Z jednotlivých měření jsou vypočteny průměrné hodnoty. Pohyb proudění 

vzduchu byl proměnný a to v závislosti který stroj byl zrovna spuštěn vyjma ostatních 

přístrojů, u kterých měření nebylo prováděno. Proto byl pro celkové vyhodnocení použit 

průměr všech tří měření. Tento údaj srovnáván s přípustnou hodnotou. 

 

 

Tabulka 6 naměřené hodnoty proudění vzduchu 

 

Stroj 

 

Proudění 1 

(m/s) 

 

Proudění 

2 

(m/s) 

 

Proudění  

3 

(m/s) 

 

Průměr 

 

(m/s) 

 

Přípustná 

hodnota 

(m/s) 

Vyhovuje 

- 

Nevyhovuje 

Vrtací 

dlabačka 

0,06 0,08 0,06 0,06 0,05-0,3 Vyhovuje 

Pásová pila 0,09 0,10 0,12 0,1 0,05-0,3 Vyhovuje 

Kotoučová 

bruska 

0,08 0,06 0,08 0,07 0,05-0,3 Vyhovuje 

Horizontální 

tlošťovací pila 

0,10 0,11 0,12 0,11 0,05-0,3 Vyhovuje 

Vertikální 

srovnávací 

pila 

0,10 0,11 0,11 0,10 0,05-0,3 Vyhovuje 

Svislá spodní 

fréza 

0,07 0,06 0,08 0,07 0,05-0,3 Vyhovuje 

Vrtací 

dlabačka 

0,07 0,09 0,07 0,07 0,05-0,3 Vyhovuje 

 

8.7.1 Zhodnocení 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že u žádného z zařízení nejsou překročeny limitní 

hodnoty. U horizontální tlošťkovací pily a vertikální srovnávací pily byly hodnoty lehce 

vyšší vzhledem k umístění blíže ke dveřím. 
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8.8 Hodnocení relativní vlhkosti  

V tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty relativní vlhkosti. 

 

Tabulka 7 naměřené hodnoty vlhkosti 

 

Stroj 

 

Relativní 

vlhkost 

hlava 

(%) 

 

Relativní 

vlhkost 

břicho 

(%) 

 

Relativní 

vlhkost 

kotníky 

(%) 

 

Přípustná 

hodnota 

(%) 

Vyhovuje 

- 

Nevyhovuje 

Vrtací 

dlabačka 

50,1 50,3 49,8 30 - 70 Vyhovuje 

Pásová pila 42,11 51,3 51,1 30 - 70 Vyhovuje 

Kotoučová 

bruska 

57,5 56,3 50,8 30 - 70 Vyhovuje 

Horizontální 

tlošťovací pila 

55,01 53,71 51,80 30 - 70 Nevyhovuje 

Vertikální 

srovnávací 

pila 

55,3 53,4 51,7 30 - 70 Nevyhovuje 

Svislá spodní 

fréza 

60,8 60,5 59,9 30 - 70 Vyhovuje 

Vrtací 

dlabačka 

61,6 66,4 58,8 30 - 70 Vyhovuje 

 

 

8.8.1 Zhodnocení 

Relativní vlhkost byla u všech strojů v mezních hodnotách . Všechny hodnoty 

byly v rozmezí 30 - 70 %. Na pracovišti panuje přijatelná vlhkost vzhledem k pracování s 

dřevem. 
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8.8.2 Návrh na zlepšení celkové situace  

Z měření vyplývá, že hlavním problémem, který brání vytvoření tepelné pohody u 

pracovníků , jsou dvoukřídlé dveře které jsou ovšem nutné pro přenášení materiálu. Proto 

se mi jako nejjednodušší varianta jeví výstavba menší předsíně třeba z dřevěného 

materiálu.  

9 Prach 

Dřevní prach je množství částice dřeva, které vznikají při zpracování dřeva nebo 

manipulaci s ním. Jde o směs drobných částic dřeva, které se vytváří při jeho zpracování 

nebo manipulaci s ním. V dřevním prachu jsou mimo chemických látek, které tvoří 

podstatu dřeva (celulóza, hemicelulóza, lignin, terpeny, pryskyřice atd.), také např., živé 

organismy nebo jejich zbytky a také fungicidní, insekticidní přípravky a lepidla přírodní i 

syntetická. [15] 

Pro dřeviny exotické - toxické, senzibilizující - přípustná hodnota PELC nižší než 

1mg/m3. Pro dřeviny tvrdé - senzibilizující - přípustná hodnota PELC nižší než 2mg/m3. 

Pro dřeviny měkké - přípustná hodnota PELC nižší než 5mg/m3. Pro dřevní prach z 

třískových desek a jím podobných podle podílu dřeva a ostatních přídavných látek pokud 

není přesně znám, platí nejnižší přípustná hodnota PELC 2 - 5 mg/m3. Vliv dřevního 

prachu na lidské zdraví je akutní nebo chronický. Účinek dřevního prachu na lidský 

organismus může být i kontaktem s kůží a sliznicí očí nebo inhalací dýchacími cestami do 

plic [15] 

9.1 Dřevo – komplexní substance 

             Hlavní složky – celulóza, polyoly, ligninnepolární org. látky – mastné kys., 

pryskyřice, vosky, alkoholy, terpeny, steroly, estery, glycerolypolární org. látky – taniny, 

flavonoidy, chinonylátky rozpustné ve vodě – uhlovodíky, alkaloidy, proteiny, anorganické 

látky [16] 

Rozdělení podle charakteru buňky 

měkká dřeva – nahosemenné rostliny (př. jehličnany) 

 tvrdá dřeva – krytosemenné rostliny (opadavé stromy) bříza, buk, bílý ořech, dub, eben, 

habr, jasan, javor, jilm, kaštan, lípa, olše, ořešák vlašský, platan, švestka, topol, třešeň, 
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palisandr, mahagon, limba, kokos a další exotické dřeviny – podrobně viz NV 361/2007, 

v platném znění, příloha 3, část A, tab. 4 [16] 

 

 

 

Tabulka 8 učinky dřevního prachu [16] 

Dřevní prach – dle typu dřeva  Účinky dřevního prachu 

Dřevní prach z měkkého dřeva Nižší podíl respirabilní frakce 

Dřevní prach z tvrdého dřeva Velmi jemný, s větším podílem respirabilní 

frakce 

Dřevní prach z exotického dřeva Toxický, senzibilizující 

 

 

 

9.2 Situace v provozovně  

V provozovně je zapojen odsávací systém ke každému stroji je vedena trubice, 

která odsává prach vznikající při práci, ten je následně veden do zásobníků, ze kterých se 

vzniklý prach dále zpracovává na dřevěné brikety.  

9.3 Zhodnocení situace  

Při mé přítomnosti nebylo na pracovišti příliš zametáno a tudíž se občas na 

podlaze objevovaly piliny, hobliny a drobný prach z materiálu. Zaměstnanci ovšem byli 

vybaveni filtračními maskami. Vzhledem k velikosti celkové firmy a k zákopové výrobě 

(každý výrobek je téměř jiný) je naprosto nemožné vybudovat nový filtrační a odsávací 

systém proto jsou zaměstnanci vybaveni maskami. Ovšem v maskách se některý obtížně 

pracuje tudíž je používají jen při práci se specifickým dřevem jako je třeba dub.  
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9.4 Respirátor 3M 8835 P3 tvarovaný s ventilkem 

Tvarovaná filtrační polomaska třídy P3s patentovým výdechovým ventilkem, 

ochrana proti tuhým a kapalným částicím [17] 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Respirátor 3M 8835 P3 tvarovaný s ventilkem [17] 
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10 Celkové návrhy na zlepšení 

Při  mé přítomnosti ve stolařství nedošlo k žádným rizikovým situacím ani 

k jejich možnému vzniku. Jako největší problém a riziko bych viděl prašnost v dílně, která 

ovšem při zakázkové výrobě je mnohonásobně vyšší než při strojní výrobě. Ovšem 

zaměstnanci se snaží přebytečných prach odsávat a pravidelně zametat.  Nejlepší pro 

všechny zaměstnance by bylo zlepšit kolektivní ochranu a to vybudování kompletně 

nového odsávaní ovšem k tomuto řešení nemá firma dostatek finančních prostředku, proto 

se alespoň zaměstnanci snaží dodržovat nošení respirátorů. 

Dalším rizikovým faktorem ve stolařství je hluk. V tomto případě všichni 

zaměstnanci dodržují nošení OOPP. Jakožto návrh na zlepšení by bylo vhodné umístit 

stroje a zařízení dále od sebe, aby nedocházelo k zvýšení hladiny zvuku.  

U mikroklimatických podmínek nedochází k závažnému porušování předpisů. 

Rizikovým faktorem jsou zde pouze dvoukřídlé dveře, které jsou ovšem nutné, jelikož zde 

dochází k přenosu materiálu. V zimních a chladnějších měsících bych proto doporučil 

přidat ke dveřím závěs, který by snížil profukování při otvírání dveří. 
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11 Závěr  

V této práci jsem se zabýval hodnocením a popisem zdravotních rizik, kterým 

jsou vystaveni pracovníci v zakázkovém stolařství. Cílem této práce bylo poukázat na 

rizika spojená s prací na jednotlivých strojích a zařízeních a vyhodnotit provedená měření 

a navrhnout možná řešení k zlepšení stávající situace.  

Teoretická část se zabývá především stanovením rizikových faktorů, které mohou 

stroje a zařízení způsobit zaměstnancům a doporučení k bezpečnému používaní těchto 

zařízení. Vzhledem k značné obezřetnosti pracovníků se ve společnosti úrazy spojené s 

provozem strojů a zařízení vyskytují minimálně. Snažil jsem se především poukázat na 

rizika, která se vyskytují při provozu stroje a dále na bezpečné zacházení s nimi podle 

platných norem a zákonů. 

Praktická část se zabývá především měřením v pracovní dílně a jeho následným 

vyhodnocením a doporučeními k provedení příslušných opatření. Výsledky měření jsou 

uvedeny v tabulkách a následně je vždy provedeno zhodnocení a návrh na zlepšení situace. 

Rizikové situace na pracovišti je třeba neustále kontrolovat, ověřovat a stále 

hledat nová rizika, protože právě tento postup nejvíce přispívá k bezpečnosti a zdravotní 

pohodě zaměstnanců a jejich dobrým pracovním výkonům. 

Svou bakalářskou práci jsem uskutečnil ve stolařství, které si nepřálo být 

jmenované. K mé přítomnosti se všichni zaměstnanci stavěli velice kladně a pozitivně. 

Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, jsou provozní podmínky velice náročné vzhledem k 

dodržování bezpečnosti práce a zdravotním rizikům. Zaměstnanci musí stroje neustále 

podle charakteru zakázky a potřeby upravovat a je zde nutná přesná práce. K mým 

návrhům se stavěli všichni pracovníci vesměs pozitivně, ovšem současná finanční situace  

nedovoluje, aby vedení společnosti mohlo některé mnou navržené změny provést. Ve svém 

pozorování jsem si především všiml dodržování nošení OOPP,  kdy všichni zaměstnanci 

nosili OOPP k ochraně sluchu a při práci i respirátory.   

Získané zkušenosti mi budou určitě k užitku při mém nasazení do praxe. 
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12 Seznam zkratek  

 

OOPP-  Obecně ochranné pracovní prostředky 

RMEP - Ruční  motorová elektrická pila  

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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