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Tato bakalářská práce je zaměřena na dodržování bezpečnostních předpisů při výrobním 

procesu - montáži vysokozdvižných vozíků Linde 1401. Je zaměřena na posouzení a 

zhodnocení stavu BOZP, včetně zhodnocení pracovní úrazovosti.  Cílem práce je rovněž 

posouzení montážní linky a návrh bezpečnostně provozního technického předpisu – 

provozního řádu, týkající se linky na montáž VZV Linde v objektu č. 15 ve Vojenském 

opravárenském závodě v Šenově u Nového Jičína.  
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This bachelor thesis is focused on the implementing safety prescriptions in the 

manufacturing process - installing forklifts Linde 1401. It focuses to assessment and 

appreciation the state of occupational health and safety, including evaluation of work-related 

injuries. The thesis aim is also to explore the assembly line and draft technical regulation 

safety operation - operating rules concerning the assembly line VZV Linde in object no. 15 in 

military repair plant in Šenov in Novy Jicin. 
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Seznam použitých zkratek 

 

VOP CZ Vojenský opravárenský závod 

VZV  Vysokozdvižný vozík 

ČSN  Česká technická norma 

NV  Nařízení vlády 

PÚ  Pracovní úraz 

PN  Pracovní neschopnost 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  Požární ochrana 

EMS  Systém environmentálního managementu - ekologie 

PN  Podniková norma  

OOPP  Osobní a ochranné pracovní prostředky 
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Úvod 

Strojírenství je oblast průmyslu, která vykazuje neustále velkou pracovní úrazovost. 

Je to jednak z důvodu používání různých strojních a technických zařízení, kde nelze ovšem 

vyloučit také lidský činitel, který je nezbytný při provádění manipulačních a ručních prací.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení a zhodnocení stavu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP) při výrobním procesu - montáži vysokozdvižných vozíků 

Linde 1401 v objektu č. 15 ve Vojenském opravárenském závodě v Šenově u Nového 

Jičína. 

Je zaměřena také na posouzení a vyhodnocení pracovní úrazovosti v souvislosti 

s montážní činností vozíků.   

Cílem práce je mj. také posouzení pracovních podmínek na pracovišti z hlediska 

BOZP, posouzení odborné způsobilosti zaměstnanců z hlediska obsluhy zdvihacích 

zařízení. Bude posouzena rovněž výrobní a provozní dokumentace k těmto strojům a 

technickým zařízením a vypracován návrh bezpečnostně technického provozního předpisu 

pro uvedenou linku na daném pracovišti. 

První část bakalářské práce popisuje výrobní společnost a vysokozdvižné vozíky 

Linde 1401 (dále jen VZV), kde je také poukázáno na atypičnost těchto vozíků, které jsou 

používány převážně na manipulaci a překládání zboží z lodí, v zámořských přístavech. 

Část práce se zabývá zhodnocením statistických údajů o pracovní úrazovosti, 

abychom si udělali představu o tom, kde a při jaké pracovní činnosti se úrazy stávají, 

s následným zhodnocením pracoviště z hlediska BOZP, analýzou a vyhodnocením rizik 

zaměřených na manipulaci s materiálem a břemeny.   
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1 Legislativa 

Pro vypracování bakalářské práce jsem použila platné právní a technické předpisy včetně 

podnikových norem, týkající se požadavků na bezpečný provoz, používání strojů a pracoviště.  

Zákony 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, v platném znění 

Nařízení vlády 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, v platném znění 

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

pracovní prostředí, v platném znění 

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

při práci, v platném znění 

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

záznamu o úrazu, v platném znění 

Vyhlášky 

 Vyhláška č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízen, v platném znění 

Normy 

 ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

 Podniková norma - Provoz zdvihacích zařízení PN-3-P5-006/2.vydání 
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2 Vymezení pojmů 

 

Pracovní úraz - pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly 

zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením 

vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s 

ním.[10] 

Nebezpečí – zdroj potenciálního poškození nebo situace s potenciální možností 

poškození nebo újmy.  

Identifikace nebezpečí – proces zjišťování zda nebezpečí existuje, a definování jeho 

charakteristik.  

Riziko – kombinace četnosti a pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné 

události a jejich následků. 

Hodnocení rizik – proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na 

základě analýzy rizik a při kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická 

hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí. 

Analýza rizik – systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a 

k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. [9] 
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3 Popis společnosti 

Společnost VOP CZ, s. p. se zabývá výrobou a vývojem strojírenské a vojenské 

techniky, dále se zabývá také opravami vojenské techniky. Na vlastní vývoj navazuje 

modernizace a výroba vojenské techniky a výroba civilních produktů. Podnik se nachází 

v Šenově u Nového Jičína, další část je v Bludovicích, tj. nedaleko Nového Jičína. [1] 

Tato firma vznikla v Šenově u Nového Jičína v roce 1946 jako Vojenský 

opravárenský závod 025, který se zaměřoval pouze na opravu vojenské techniky. 

Postupem času se v podniku vojenská technika začala i vyrábět a následovala i civilní 

výroba, která se týká manipulačních a vysokozdvižných vozíků. [2] 

3.1 Výroba a popis pracovních prostor 

Výroba vysokozdvižných vozíků zde probíhá od roku 2014, jedná se o poměrně 

nový provoz, kdy vznikla k tomuto účelu i nová výrobní linka na výrobu atypických 

vysokozdvižných vozíků zn. Linde, jejichž součásti jsou vyráběny i v jiných halách a 

prostorách podniku. Další součásti, které jsou k výrobě vozíků nutné, jsou dováženy také 

od jiných výrobců.  

Montáž vysokozdvižných vozíků Linde 1401 probíhá ve výrobní hale, označená jako 

hala č. 15, s půdorysem 128 m x 58 m rozdělenou do tří lodí, s jednotlivými instalovanými 

pracovišti, dílnami, vlastním sociálním zázemím, šatnami a technologickou podporou.  

Jednotlivá pracoviště montážní dílny jsou vybavena potřebnými technickými 

zařízeními a nářadími, určenými pro montáž jednotlivých dílů VZV, zdvihacími zařízeními 

– portálovými jeřáby, dále souvisejícími technickými a elektrickými zařízeními a běžným 

dílenským zařízením: montážními stoly, úložnými skříněmi, regály atd. Pro zajištění 

čistého pracovního ovzduší je hala vybavena centrálním odsávacím a čisticím 

vzduchotechnickým systémem. 

Na pracovištích montážní haly č. 15 pro výrobu vysokozdvižných vozíků Linde jsou 

umístěny a provozovány dva portálové jeřáby. Jeden o nosnosti 35 t a druhý o nosnosti 

12,5 t. Na pracovišti skladu Linde jsou umístěny a provozovány dva portálové jeřáby o 

nosnosti 2 t. 
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3.2 Únikové cesty a východy 

Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co 

nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. V případě 

nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště. 

Označení únikových cest na komunikacích je provedeno příslušnými bezpečnostními 

tabulkami a vyvěšenými únikovými plány. Druh a počet únikových cest a dveří, kterými 

prochází úniková cesta, jejich kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání 

vybavení, povaze každého pracoviště a maximálním počtu osob, které mohou být na 

pracovišti přítomny. Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách 

jsou trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Dveře, kterými prochází úniková 

cesta, pro případ nebezpečí musí být nepřetržitě průchodné bez dalších opatření a zvláštní 

pomoci, se otevírají zpravidla ve směru úniku, nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných 

osob bránit úniku a evakuaci osob a nesmí být posuvné ani otočné, únikové cesty a 

východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny 

nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. [3] 

3.3 Podlahy 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zrekonstruovaný prostor, lze hodnotit povrch 

podlahy pracoviště včetně komunikací jako rovný, pevný, upravený proti skluzu, nemá 

nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah jsou provedeny tak, 

aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a aby se na nich nemohla hromadit voda. 

Nosnost a typ podlahy odpovídá předpokládanému využití. Značení podlah je provedeno 

v souladu s podnikovým standardem a dle příslušné ČSN. [3] 

3.4 Dveře, vrata a průlezné otvory 

Umístění, počet a rozměry dveří a vrat, jakož i používané materiály, jsou určeny 

povahou práce a způsobem používání daných pracovišť nebo prostorů. Prostor dveří nebo 

vrat nutný pro evakuaci osob a přístup k nim musí být trvale volný. Dveře a vrata s 

automatickým ovládáním nesmí svým pohybem ohrožovat zaměstnance a musí být učiněna 

taková opatření, aby nedocházelo ke srážkám dopravních prostředků. [3] 
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3.5 Osvětlení pracoviště 

K osvětlení jednotlivých pracovišť včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé 

nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými 

pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením odpovídá náročnosti vykonávané 

práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a 

požadavky. Osvětlení pracovišť je vytvořeno nově v souladu s NV č. 361/2007 Sb. 

Osvětlení je vytvořeno tak, aby nebylo příčinou vzniku pracovních úrazů např. vlivem 

vzniku stroboskopického jevu nebo příčinou oslňování.  

Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou 

otevíratelné, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, 

musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu. Na tomto pracovišti s 

technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako sekundárních produktů z 

technologického procesu se čištění provádí zpravidla dvakrát ročně a na pracovišti s 

technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako nedílné součásti technologického 

procesu se čištění provádí zpravidla čtyřikrát ročně. Pracoviště montážní dílny je 

prováděno čištění dvakrát ročně. Osvětlovací zařízení umělého zdroje osvětlení musí být 

trvale udržováno v takovém stavu, aby nedocházelo ke snižování jeho výkonu. Čištění 

takového umělého zdroje světla musí být pravidelně prováděno a to nejméně 1 x za 6 

měsíců. Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku 

umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, 

je vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením.[4] 
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4 Výroba VZV Linde 1401 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobu atypických vysokozdvižných vozíků, které 

lze využít např. pro manipulování s kontejnery používanými v přístavech při lodní 

přepravě.  

Pro představu uvádím základní technické údaje o tomto technickém zařízení. 

Vysokozdvižný vozík Linde 1401 má: 

 nosnost až 18 t, 

 provozní hmotnost je 22,082 t, 

 výška kabiny VZV Linde je 3035 mm, 

 výška snížených vidlic je 3661 mm a prodloužených 5661 mm, 

 sedák je umístěn ve výšce 1894 mm, což umožňuje rozhled při manipulaci 

s břemenem, umístění sedáku směrem dopředu k vidlicím zajišťuje bezpečnou 

kontrolu připraveného materiálu, 

 délka VZV je 6459 mm, délka vozíku bez vidlic činí 5059 mm, 

 rozměr vidlic je 100x200x1400 mm. Rozpětí vidlic 620 – 2200 mm,  

 šířka vozíku je 2545 mm,  

 šířka uličky pro práci vozíku spaletou o šířce 1200 mm musí být minimálně 7062 

mm, 

 maximální rychlost VZV bez nákladu 30 km/h, s nákladem o 0,3 km/h pomaleji, 

tj. 29,7 km/h, 

 kabina řidiče je namontována na výklopný rám. Rám je podložen pryžovými 

bloky, což zajišťuje značné potlačení provozních vibrací, 

 sedadlo je vybaveno hydraulickým tlumením a dalším odpružením. [5] 
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Obr. 1: VZV Linde 1401 
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5 Povinnosti a odpovědnost pracovníků 

5.1 Osoba odpovědná za provoz montážní dílny – vedoucí zaměstnanec 

Vedoucí zaměstnanec odpovídá za zajištění provádění činností při dodržení 

stanovených termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a 

rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a 

zařízení s ohledem na jejich provedení. Dále je odpovědný za doporučení výrobce a způsob 

používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického 

stavu pracovních a výrobních prostředků, zařízení v souladu s výsledky předcházejících 

kontrol, zkoušek či revizí po dobu provozu a používání pracoviště.  

Odpovídá za zajištění seznámení podřízených zaměstnanců s potřebnou provozní 

dokumentací a s tímto provozním řádem prokazatelným způsobem (zápisem v Deníku 

BOZP, PO a EMS).  

Také nese odpovědnost za zajištění souladu činností v procesu s dalšími 

podnikovými normami, které byly vytvořeny za účelem obeznámení zaměstnanců 

se zákony, vyhláškami a nařízeními vlády: 

 dodržování zásad BOZP dle PN-2-M9-001 - Řízení BOZP, 

 dodržování metrologie v souladu s PN-2-P1-001; Kontrolní, měřící a zkušební 

zařízení, 

 dodržování PN-3-M9-002 - OOPP, mycí a desinfekční prostředky a ochranné 

nápoje. 

Dále odpovídá za vlastní denní provoz, pořádek na pracovišti a dodržování tohoto 

provozního řádu v montážní dílně. 

5.1.1 Povinnosti vedoucího zaměstnance BOZP 

Kontrolovat zda pracovníci obdrželi pracovní pomůcky a ochranné prostředky 

v odpovídajícím množství, velikosti v souladu s platnými podnikovými normami a 

systematicky kontrolovat jejich předepsané používání. Provádět pravidelné preventivní 

kontroly konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracovišti. 

Kontrolovat zda pracovníci dodržují předepsané lékařské kontroly, je-li pracoviště 
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vybaveno lékárničkou s předepsaným obsahem k poskytnutí první pomoci. Lékárnička 

musí být umístěna na viditelném a lehce přístupném místě. Průkazně seznámit pracovníky 

s bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami. Toto proškolení musí být 

prokazatelně doloženo podpisy v Deníku BOZP, PO a EMS. Pracoviště je vázáno 

bezpečnostními směrnicemi a bezpečnostními tabulkami upozorňující na ztížené nebo 

nebezpečné pracovní podmínky nebo činnosti. 

5.2 Povinnosti zaměstnanců 

Zaměstnanci mají povinnost seznámit se s provozním předpisem pro danou halu, kde 

vykonávají svou práci, také s dokumenty potřebnými pro výkon své funkce a pracovní 

činnosti. Dále také podávat návrhy na tvorbu nových podnikových dokumentů a jejich 

aktualizaci. 

Pracovníci haly č. 15 musí dodržovat zákoník práce, nařízení, zásady, postupy 

stanovené v platných podnikových dokumentech, a to:  

 PN-2-M9-001 – Řízení BOZP, 

 PN-3-P5-007 - Bezpečný provoz elektrických spotřebičů a zařízení a § 6 vyhlášky 

50/1978 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci, 

 PN-2-P1-001 - Kontrolní, měřící a zkušební zařízení, 

 PN-2-P9-001 - Řízení odpadového hospodářství, 

 PN-2-P10-001 - Nakládání s chemickými látkami.  

Zaměstnanci jsou vázáni řídit se pokyny nadřízených vedoucích zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob. Při práci používat osobní ochranné a pracovní pomůcky. 

Dodržovat zásady požárních poplachových směrnic a požárních řádů. Dodržovat obecné a 

technologické pracovní a kontrolní postupy. V souladu s návody provádět a zajišťovat 

běžnou údržbu strojů a zařízení - veškeré toto zařízení po ukončení práce očistit, odpojit od 

zdrojů elektrické energie a uložit na místa k tomu určená.  

Tyto osoby absolvují povinné pravidelné školení o BOZP, PO a EMS. Také se 

zúčastňují lékařského vyšetření a příslušných organizovaných prohlídek u lékaře včetně 

vstupní a výstupní. Osvojit si bezpečnostní a hygienické předpisy a na pracovišti je 
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důsledně dodržovat. Na pracovišti dodržovat pořádek. Denně provádět běžný úklid prostor 

od odpadů a zbytků, které vznikly při opravách a údržbě.  

Používat stroje a nářadí pouze pro práce uvedené v návodu na obsluhu, po předchozí 

kontrole jejich technického stavu. Pracovní činnost vykonávat pouze na zařízení, které jsou 

jednotlivým pracovníkům přiděleny, se kterým byli seznámeni o jejich správné a bezpečné 

manipulaci. Přísně dodržovat zákaz manipulace se stroji za jejich chodu.  

Plnit předpisy o zákazu kouření a konzumaci alkoholických nápojů. Konzumaci 

stravy provádět pouze na místech k tomu určených. Při práci důsledně používat vhodný 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a další předepsané osobní ochranné prostředky. 
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6 Školení pracovníků 

Školení pracovníků v oblastech BOZP, PO a EMS vychází ze zákoníku práce a patří 

mezi základní atributy vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovník, který nebyl 

poučen o svých právech a povinnostech, seznámen se svým pracovištěm, proškolen 

v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, poučen o ekologii a seznámen se stroji a 

nářadím, které bude obsluhovat nebo je užívat, nemůže zahájit práci. 

Vedoucí zaměstnanec – vedoucí segmentu je povinen při přijetí zaměstnance do 

pracovního poměru, před zařazením na pracoviště provést předepsané vstupní školení, na 

kterém bude zaměstnanec seznámen se základními předpisy a pravidly, kterými se musí při 

výkonu práce řídit. Osnova vstupního školení a formulář pro zápis o vstupním školení jsou 

součásti Deníku BOZP, PO a EMS. 

Školení musí být prokazatelně prováděno opakovaně, pravidelně každý rok. 

K zajištění prokazatelnosti o provedení vstupního, opakovaného a dalších potřebných 

školení slouží vedoucímu segmentu Deník BOZP, PO a EMS, do kterého musí být 

proveden záznam o školení. 
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7 Zdvihací zařízení – portálové jeřáby 

7.1 Přeprava břemen 

Součásti vysokozdvižných vozíků Linde 1401 jsou velmi těžké a rozměrné, proto se 

při jejich manipulaci používají portálové jeřáby. 

Při přepravě břemen musí jeřábník, vazač i obsluhovatel sledovat břemeno.  

Povinnosti vazače: 

 pro přepravu břemen se musí používat pouze vázací prostředky, prostředky 

pro uchopení břemene a další zařízení, které jsou k tomuto účelu určené a 

jsou označeny dovoleným zatížením, 

 všechny vázací prostředky se musí pravidelně kontrolovat, poškozené 

prostředky včas vyřadit z provozu a provézt jejich likvidaci, aby nemohly 

být dále používány, 

 smí vázat pouze břemena o známé hmotnosti, 

 musí splňovat kvalifikační požadavky a musí být zdravotně způsobilý. 

Povinnosti jeřábníka: 

 se zavěšeným břemenem se smí pojíždět tak, aby nedošlo k většímu nebo 

nebezpečnému rozhoupání břemene, které by způsobilo silné rázy v nosné 

konstrukci, nebo ohrozilo osoby a okolní zařízení, 

 nebezpečná břemena, jako nádoby na stlačený plyn, nádoby s nebezpečným 

obsahem, např. hořlaviny, mohou být přepravovány pouze v kovových 

koších, klecích nebo závěsech speciálně pro tento účel konstruovaných, 

přičemž se nádoby ukládají do těchto zařízení ve svých původních obalech, 

  tato břemena se musí dopravovat opatrně, aby nebyla vystavena 

nebezpečným nárazům, tlakové nádoby musí mít uzavřené ventily, chráněné 

příslušnými kryty, 

 je odpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a 

systémem bezpečné práce, 
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 musí splňovat kvalifikační požadavky a musí být zdravotně způsobilý, 

 před použitím vizuálně zkontrolovat stav jeřábu. 

Každý zaměstnanec výrobní linky na výrobu vysokozdvižných vozíků Linde je 

vazačem i jeřábníkem. [6] 

7.2 Zakázané manipulace při obsluze zdvihacích zařízení 

Zaměstnancům je zakázáno porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách 

v hale. Najíždět na koncové bezpečnostní vypínače zdvihu, s výjimkou jejich funkčního 

přezkoušení. Pojíždění zvýšenou rychlostí na konci dráhy. Narážet na druhý kladkostroj na 

společné kladkostrojové dráze a odtlačovat jeden kladkostroj druhým kladkostrojem na 

společné kladkostrojové dráze při poruše apod. Soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat 

pohyby s výjimkou poruchy. Počet max. sepnutí za hodinu je uveden v „Pasportu 

kladkostroje“.  

Rovněž je zaměstnanců, zakázáno pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených 

nebo nesprávně seřízených bezpečnostních zařízeních, např. koncových vypínačích, 

přetěžovacích pojistkách apod., bez souhlasu odborného technika nebo technika-znalce a 

náhradních opatřeních. U vyhrazených zdvihacích zařízení je to bez souhlasu revizního 

technika s platným osvědčením. Ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné 

rozhoupání břemene. Vyrážet různé předměty pohybem kladkostroje, nebo zdvihovým 

ústrojím, pokud jejich konstrukce není k tomu uzpůsobená. Šikmým tahem lana posunovat 

železniční vozy, či jiná vozidla, vláčet břemena po zemi, nebo je obracet, pokud k tomu 

zdvihací zařízení není uzpůsobeno. Pokračovat v provozu zdvihacího zařízení, utvoří-li se 

na laně smyčka nebo se vysmekne z drážek bubnu či kladek.  

Dalšími zakázanými manipulacemi jsou zvedat nebo obracet břemena o hmotnosti 

převyšující nosnost zdvihacího zařízení. Zvedat a přepravovat břemena, která svými 

rozměry ohrožují okolní zařízení bez náležitých bezpečnostních opatření. Zvedat břemena 

šikmým tahem a zbytečně vysoko. Zvedat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo 

přilnutá, vytahováním a odtrhováním, pokud není možno bezpečně zjistit sílu k tomu 

potřebnou, nebo pokud zařízení není vybaveno přetěžovací pojistkou. Spouštět kladnici 

tak, že hrozí uvolnění lana a jejich vysmeknutí z drážek bubnů nebo kladek. Vytahovat 

násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemen. Přepravovat břemena nad 
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pracujícími, nebo v jejich nebezpečné blízkosti, pohybujícími se dopravními prostředky. 

Vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení, nebo je přestavovat s výjimkou jejich funkčního 

přezkoušení.  

Zaměstnanci nemají povoleno dopravovat nebezpečná břemena (tlakové nádoby 

apod.) magnetem, zvedat nebo přemísťovat osoby na háku nebo zavěšeném břemenu, s 

výjimkou u závěsných běhounových vah, vrhačů pro obsluhu pecí v hutních provozech a 

osob dopravovaných v koši při opravách. Přepravovaná osoba musí být ve vyňatých 

případech zajištěna proti pádu, nosnost zařízení musí být nejméně 1,5 násobek hmotnosti 

koše a dopravovaných osob. Odkládat na zdvihacím zařízení (kladkostroji) a jeho dráze 

jakékoliv předměty (nářadí, spojovací materiál apod.) a shazovat je, nebo ukládat čistící a 

jiné hořlavé látky mimo určené místo. Opustit zdvihací zařízení při zapnutém jeřábovém 

spínači, zavěšeném břemenu na háku apod. Pití alkoholických nápojů. Provádět jakékoliv 

opravy nebo úpravy zdvihacího zařízení, pokud pro tyto práce není jeřábník či 

obsluhovatel zaučen a pokud není při práci zajištěn. Ovládat nebo obsluhovat zdvihací 

zařízení v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava apod.), které 

může mít za následek snížení bezpečnosti práce a provozu. [6] 

7.3 Vázání, zavěšování a přeprava břemen 

Součásti vysokozdvižných vozíků Linde 1401 jsou velmi těžké a rozměrné, proto se 

při jejich manipulaci používají portálové jeřáby. Při vázání, zavěšování a přepravě břemen 

se musí dodržovat následující: vázat a zavěšovat lze jen břemena známé hmotnosti, 

nepřevyšující nosnost zdvihacího zařízení, s výjimkou zkušebních břemen. Není-li 

hmotnost břemene vyznačena, nebo není-li známa, je nutno ji zjistit. Za hmotnost 

zavěšovaného břemene vzhledem k nosnosti zdvihacího zařízení odpovídá jeřábník a 

vazač.  

Pro vázání nebo zavěšování břemene lze použít jen k tomu určené vázací prostředky. 

Před prvním použitím musí být prostředek prohlédnut. Břemeno se nesmí uvazovat nebo 

zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození 

vázacího nebo závěsného prostředku a břemene, ostré hrany břemene musí být případně 

chráněny vhodnými příložkami. Pohyblivé části břemen nebo volné části na břemeni se 

musí před přípravou řádně upevnit nebo odstranit. Po uvázání nebo zavěšení břemene je 
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nutno nejprve pozvolna napnout vázací nebo závěsný prostředek, překontrolovat uvázání 

nebo závěs a teprve potom dát pokyn k jeho přepravě. 

Jeřábník a vazač musí sledovat břemeno po celé jeho dráze a dbát, aby nebylo 

přepravováno nad pracujícími nebo pojíždějícími dopravními prostředky, přičemž se nesmí 

sám zdržovat pod břemenem. 

Při ukládání břemen nesmí být zdvihová lana příliš uvolněna. Břemeno je nutno 

uložit na podložky dostatečné pevnosti tak, aby se nemohlo sesmeknout nebo převrátit, aby 

vázací prostředek nebyl poškozen a mohl být bez násilí sejmut. 

Jeřábník a vazač je odpovědný za stav a udržování svěřených mu prostředků pro 

vázání a zavěšování, jejich přepravu při zavěšení na háku a jejich ukládání v místě jim 

vykázaném, za bezpečné uvázání nebo zavěšení břemene, jeho uložení a odvázání. [6] 

7.4 Zakázané manipulace s břemenem 

Při přepravě břemen není povoleno: používat vadné nebo nevyhovující prostředky k 

vázání, zavěšení nebo uchopení a prostředky, které nejsou označeny dovoleným zatížením, 

nebo které nebyly odborným technikem a u vyhrazených zdvihacích zařízení revizním 

technikem schváleny. Přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení. Vázat břemena 

zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možno zjistit sílu potřebnou k 

jejich uvolnění, nebo pokud zdvihací zařízení není vybaveno přetěžovací pojistkou a vázat 

břemena o hmotnosti převyšující nosnost zařízení, s výjimkou zkušebních břemen a 

případů, schválených odborným nebo revizním technikem.  

Dále je zakázáno zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo 

závěsných prostředků, než je k přepravě břemene zapotřebí, křížit je při vkládání do háku 

nebo je zavěšovat na jeho špičku. Zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či 

zkrucováním, nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat. Upravovat jakýmkoliv způsobem 

hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně. Vázat břemeno pro šikmý tah 

nebo dávat pokyny pro vláčení břemen nebo posunování vozidel. Vázat břemena řetězy a 

lany přes ostré hrany, které by mohly způsobit jejich poškození bez podložení, s výjimkou 

žhavých předmětů, od podložení je možno upustit, je-li dovolené zatížení řetězu o 50% 

vyšší, než odpovídá hmotnosti břemene a způsobu jeho uvázání či zavěšení. Vázat nebo 

zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny materiálem nad okraj. 
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Zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho 

rovnováhy.  

Mezi další zakázané manipulace patří nechávat břemeno zavěšené v době pracovního 

klidu a v pracovních přestávkách, nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se 

obsluhovatel vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem nepohyboval ani nezdržoval. 

Ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat. Ukládat 

břemena do dopravních cest, podél železničních kolejí musí zůstat volný průchod v šířce 

3m od osy koleje, popřípadě 2,5 m podle podmínek technického provozu vleček. Přecházet 

nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti. Násilně 

vytahovat vázací prostředky zpod břemen. Ukládat vázací nebo závěsné prostředky na jiná 

než vyhrazená místa. [6] 
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8 Pokyny pro poskytnutí první pomoci 

V případě úrazu postupují pracovníci dle Traumatologického plánu, který je součásti 

každého Deníku BOZP, PO a EMS. Základní pokyny pro poskytnutí první pomoci jsou 

zároveň umístěny v Knize drobných poranění u jednotlivých lékárniček a na vyvěšených 

tabulkách o první pomoci. 

Vybavení lékárničky je v souladu s PN-2-M9-001 - Řízení BOZP. Lékárnička je 

vybavena „Knihou drobných poranění a je umístěna přímo v prostorách pracoviště. Za 

předepsané vybavení lékárničky je odpovědný vedoucí zaměstnanec pracoviště. 

8.1 První pomoc při úrazech elektrickým proudem: 

 vypnout elektrický proud, 

 vyprostit zraněného tak, abychom zabránily jeho dalšímu poranění, 

 při zástavě dýchání - ihned zahájíme umělé dýchání z plic do plic, 

 při zástavě oběhu - provádíme nepřímou masáž srdce a umělé dýchání, 

 ošetříme jednotlivá poranění, jako zlomeniny, rány popáleniny, 

 zajistíme převoz postiženého do zdravotního zařízení k odbornému ošetření. 
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9 Všeobecné pokyny pro provoz a údržbu 

Pracovníci jsou povinni při práci používat příslušné metodické postupy, návody k 

obsluze a pokyny dodávané k jednotlivým zařízením, předepsané ochranné pomůcky. 

Povinností zaměstnanců je řídit se při práci podnikovou normou PN-2-M9-001 - Řízení 

BOZP.  

Po ukončení prací jsou pracovníci povinni provést vypnutí elektrických spotřebičů a 

denní údržbu strojů a celého pracoviště, při všech provozovaných činnostech udržovat 

přiměřenou čistotu pracovního prostředí. V prostorách jednotlivých pracovišť, dílen i 

ostatních prostor v celém objektu se zakazuje jakákoliv manipulace a skladování (i 

krátkodobé) toxických, chemických agresivních a výbušných chemických látek. Tyto látky 

musí být skladovány v určeném skladu, který musí být označen tabulkou „Chemické 

látky“.  Na pracovišti výroby VZV Linde se používání chemických látek neřeší, nejsou zde 

používány. Pracovníci jsou povinni se na vyzvání vedoucího zaměstnance anebo technika 

BOZP podrobit pravidelné preventivní lékařské prohlídce. 

Všechny části instalace jsou mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a neovlivňují 

nepříznivě jiná zařízení. Instalace jsou provedeny tak, aby je bylo možno podle potřeby 

vypnout. Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie a elektrická zařízení 

jsou navržena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před uvedením do provozu a 

provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo výbuchu. Instalace, u kterých 

se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být bez zbytečného odkladu odpojeny a 

zajištěny. Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při 

přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze 

pohybovat pod napětím. Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou 

používány, vypnuty, hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený. 

Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu. [3] 
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10 Bezpečné pracovní postupy 

Pro provoz a údržbu vyhrazených technických zařízení platí podniková norma PN-2-

M9-001 - Řízení BOZP. Je nutno dodržovat zásady metrologie v souladu s PN-2-P1-001 - 

Kontrolní, měřící a zkušební zařízení. Odpovědnost má vedoucí zaměstnanec pracoviště. 

Seznam strojů, u nichž se provádí periodické prohlídky dle  PN-2-P5-001 - Údržba strojů a 

zařízení, je veden pověřeným pracovníkem OMÚE včetně uvedení lhůt a rozsahu 

jednotlivých kontrol a revizí.  

Záznamy o provedených kontrolách, revizích a periodických prohlídkách se 

zaznamenávají do „Provozních deníků“ jednotlivých zařízení.  

Podstatný důraz při provádění kontrol a údržby se dává na vzduchotechnická zařízení 

a odprašovací jednotky, které musí být kontrolovány a čištěny nejméně 2 x za rok 

v souladu s návodem k použití dodaným výrobcem. Kontrola jejich správného používání je 

prováděna vedoucími pracovníky průběžně denně, aby škodliviny byly odsávány v místě 

jejich vzniku a nedocházelo k jejich případnému rozptýlení do prostoru ostatních 

pracovišť, vše v souladu s §11, odst. (2) NV č. 361/2007 Sb.  
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11 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Specifikace osobních ochranných pracovních prostředků je určena příslušným 

technologickým postupem a podnikovou normou PN-3-M9-002-2 - OOPP, MČDP a 

ochranné nápoje, případně bezpečnostními listy chemických látek a přípravků. 

11.1 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 

nesmí představovat další riziko, nesmí bránit při výkonu práce, vždy odpovídat stávajícím 

podmínkám na pracovištích montážní dílny, být přizpůsobeny fyzickým předpokladům 

jednotlivých zaměstnanců, respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav 

zaměstnanců.[7] 

11.2 Seznam OOPP 

Seznam ochranných pomůcek je nutno upřesňovat podle okamžitého druhu 

vykonávané práce a s přihlédnutím hlediska přiměřenosti ke konkrétnímu druhu ohrožení 

zdraví. Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 

současně více ochranných prostředků, jsou tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.  

Zaměstnanci jsou s používáním ochranných prostředků seznámeni svým nadřízeným. 

Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla 

učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. Způsob, podmínky a doba 

používání ochranných prostředků jsou stanoveny zaměstnavatelem na základě četnosti, 

závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru, druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k 

vlastnostem těchto ochranných prostředků, v souladu s podnikovou normou PN-3-M9-002 

- OOPP, MČDP a ochranné nápoje. Pracovníci musí při práci tyto předepsané OOPP 

používat.[8] 

11.3 Jednotlivými osobními ochrannými pracovními prostředky pro pracoviště 

montážní dílny jsou: 

Automechanik 

 pracovní oděv, 

 obuv s protiskluzovou podešví, 
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 rukavice pracovní kožené a gumové, 

 obličejový štít / ochranné brýle, 

 respirátor, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

Elektromechanik 

 pracovní oděv, 

 obuv s protiskluzovou podešví, 

 rukavice pracovní gumové a elektrotechnické, 

 respirátor, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 zástěra pracovní kyselinovzdorná, 

Karosář 

 pracovní oděv, 

 obuv s podešví odolnou proti proražení, 

 rukavice pracovní kožené a gumové, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 brýle ochranné uzavřené čiré, 

 zátky do uší, 

Provozní zámečník 

 pracovní oděv, plášť impregnovaný s kapucí, 

 obuv s protiskluzovou podešví, gumové holínky, 

 rukavice pracovní kožené a gumové, 

 respirátor, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 brýle ochranné uzavřené čiré, ochranné svářečské sklopné, 

 zátky do uší, 

Řidič motorových vozidel 

 pracovní oděv, plášť impregnovaný s kapucí, 

 obuv s protiskluzovou podešví, 

 rukavice pracovní kožené, 
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 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 ochranná přilba, 

Jeřábník 

 pracovní oděv, 

 obuv s protiskluzovou podešví, 

 rukavice pracovní kožené, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 zátky do uší, 

Řidič 

 pracovní oděv, plášť impregnovaný s kapucí, 

 obuv s protiskluzovou podešví, 

 rukavice pracovní kožené, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 zátky do uší, 

Seřizovač 

 pracovní oděv, 

 obuv s protiskluzovou podešví, 

 obličejový štít / ochranné brýle, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 zátky do uší, 

Strojní dělník 

 pracovní oděv, 

 obuv s podešví odolnou proti proražení, 

 rukavice pracovní kožené, 

 respirátor, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 brýle ochranné uzavřené čiré, 

 zátky do uší, 

Strojní zámeční 

 pracovní oděv, ochranný oblek proti tryskání a zástěra gumotextilní, 
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 obuv s protiskluzovou podešví a zesílenou špicí holínky kyselinovzdorné se 

zesílenou podešví, 

 rukavice pracovní kožené zesílené, gumové, antivibrační a kyselinovzdorné, 

 respirátor, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 brýle ochranné uzavřené čiré, s tmavými skly, 

 zátky do uší, 

 ochranná přilba s dýchací jednotkou, 

Svářeč kovů 

 pracovní oděv ohnivzdorný, svářečská zástěra kožená s nárameníky, kožené 

rukávníky, svářečské kamaše, 

 obuv pracovní svářečská, 

 rukavice pracovní kožené s manžetou, 

 respirátor, 

 kšiltovka se zpevněnou skořepinou / čepice pracovní, 

 brýle ochranné uzavřené čiré, svářečské sklopné, 

 zátky do uší. 
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12 Zhodnocení úrazovosti 

Zhodnocení pracovních úrazů ve společnosti VOP CZ, pracovní hale č. 15 a srovnání 

s úrazovostí v ČR za roky 2012, 2013 a 2014. 

12.1 Pracovní úrazy ve společnosti VOP CZ 

V roce 2012 se ve VOP CZ stalo 60 pracovních úrazů, z toho 55 v lokalitě Šenov u 

Nového Jičína, 4 v Šternberku a 1 ve Vyškově. V roce 2013 se stalo 42 pracovních úrazů, 

z toho 41 v lokalitě Šenov u Nového Jičína a 1 v Šternberku. A v roce 2014 se stalo 46 

pracovních úrazů, všechny v lokalitě Šenov u Nového Jičína.  

 

Tabulka 1: Četnost PÚ s PN delší než 3 pracovní dny 

Rok Počet PÚ Počet zaměstnanců Četnost PÚ 

% 

2012 48 1317 3,64 

2013 42 793 5,29 

2014 44 865 5,09 

    

12.2 Pracovní úrazy v objektu č. 15 výroba VZV Linde 

 

V roce 2012 se v objektu č. 15 stalo 7 pracovních úrazů, z toho 6 s dobou pracovní 

neschopnosti delší než tři pracovní dny. V roce 2013 se v již zmíněném objektu staly 2 

pracovní úrazy a v roce 2014 také dva úrazy. 

  



- 26 - 
 

12.3 Zdroje a příčiny pracovních úrazů 

Rok 2012 

 

Graf 1: Zdroje PÚ v roce 2012 

 

Graf 2: Příčiny PÚ v roce 2012 
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Rok 2013 

 

Graf 3: Zdroje PÚ v roce 2013 

 

 

Graf 4: Příčiny PÚ v roce 2013 

  

0

5

10

15

20

25

Zdroj PÚ

Počet

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Příčina PÚ

Počet



- 28 - 
 

Rok 2014 

 

Graf 5: Zdroje PÚ v roce 2014 (zohledněno pouze 38 PÚ, ostatní nejsou dořešeny, 

doposud probíhají) 

 

 

Graf 6: Příčiny PÚ v roce 2014 (zohledněno pouze 38 PÚ, ostatní nejsou dořešeny, 

doposud probíhá zjišťování příčin PÚ) 
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12.4 Porovnání četnosti PÚ ve společnosti s četností PÚ ve strojírenském průmyslu 

v ČR 

Tabulka 2: Porovnání četnosti PÚ ve společnosti VOP CZ a ve zpracovatelském průmyslu 

v ČR 

Rok Četnost PÚ – VOP CZ 

% 

Četnost PÚ – ČR 

% 

2012 3,64 1,83 

2013 5,29 1,58 

2014 5,09 - 

 

Při rozboru pracovní úrazovosti vyplynulo, že nejčastějším zdrojem vzniku úrazu je 

nevhodná manipulace s materiálem, byla zaměřena moje pozornost při posuzování 

pracoviště hlavně na tuto problematiku, tj. manipulace s materiálem a s předměty, včetně 

jeho uskladnění. 
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13 Popis pracovních činností 

Na pracovišti montáže vysokozdvižných vozíků Linde se provádějí následující 

pracovní činnosti, jako např. vyskladňování a příprava jednotlivých komponentů pro 

výrobu VZV Linde 1401. Montáž jednotlivých prvků vysokozdvižného vozíku až do jeho 

finální podoby (nápravy, motor, převodovka, řízení, kabina, elektroinstalace, hydraulika, 

nádrže s pracovními kapalinami, řídící a technologické ústrojí, aj.). Seřízení jednotlivých 

technologických částí VZV. Probíhají zde i jiné pracovní činnosti, zejména 

automechanické, autoelektrikářské a autokarosářské práce dle předepsaných 

technologických postupů.  

13.1 Proces montáže 

Předmontážní práce na pracovištích, označené jako Stage 0-4, se provádí v přípravné 

dílně haly č. 15, další pracoviště jsou v hlavních prostorách haly, na stanovišti pracoviště 

označené jako Stage 5, probíhá samotná montáž jednotlivých dílů VZV, pracoviště OP 

CONTROL se zabývá technickou kontrolou jednotlivých VZV, dále následuje pracoviště 

pod názvem MONTÁŽ SLOUPU, kde se provádí montáž sloupu na vozidlo a tzv. 

FINISHING.Zde probíhá konečná kontrola a úpravy VZV před přepravou vozíku, viz obr. 

2, 3. 

 

Obr. 2: Přípravná dílna 
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Obr. 3: Situační plán 
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Obr. 4: Sekvence výroby VZV Linde 1401
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13.2 Popis pracoviště - Stage 0 

Na prvním pracovišti, označené jako Stage 0 se provádí: 

 technická kontrola funkčnosti přivezených součástí od firmy Linde MH pro 

výrobu VZV Linde 1401. Součásti, které jsou vyhodnoceny, jako 

nevyhovující jsou vyloučeny nebo opraveny, 

 lakování. Proces lakování má několik fází. Nejprve je na materiál nastříkána 

základní barva, poté barva lakovací a nakonec barva povrchová. 

Vlivem přírodních vlivů při nevhodném uskladnění materiálu a komponentů ve 

venkovních prostorách, kde tyto součásti leží v těchto venkovních prostorách i několik 

týdnů, dochází u nich ke korozi a znečištění, proto se musí provést ještě před lakováním 

tzv. pískování, tj. očistění, odmaštění povrchu u těchto komponentů, aby získaly znovu 

sjednocenou strukturu. Poté se musí materiál osušit a teprve potom může následovat proces 

lakování. 

Zjištěné nedostatky 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, skladování materiálu probíhá ve 

venkovním nechráněném prostředí. Materiál a výrobky jsou uloženy u montážní haly, 

podléhají tak korozi, a proto musí být prováděna jejich znovu úprava před montáží. 

Nejedná se o oficiální sklad, což je i z hlediska dodržování BOZP nevyhovující, kde musí 

být splněny základní požadavky předpisů na skladování výrobků a materiálu, určené např. 

v ČSN 26 9030. Nejsou zde označeny prostory pro skladování, uličky mezi jednotlivými 

výrobky nesplňují nařízené rozměry a vzdálenosti. Povrch plochy, určený pro skladování 

není rovný a hrozí tak vlivem nerovného uložení výrobků  riziko pádu jednotlivých 

výrobků, které jsou podkládány podložkami z měkkého dřeva, některé výrobky jsou 

skladovány na paletách, kdy není zaručeno bezpečné vytvoření stohu.  Není tak zaručeno 

bezpečné uložení a manipulace s takto uloženými výrobky. Zároveň je tento způsob 

skladování ve venkovních prostorách pro podnik finančně i energeticky náročnější. 

Návrh na opatření 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům, navrhuji technické opatření, spočívající v 
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přesunutí skladovaných výrobků do skladovací haly, která bude splňovat požadavky normy 

ČSN 26 9030 na skladování. Tato problematika může být vyřešena např. postavením 

nafukovací haly s pevnou podsadou, která není tak finančně nákladná a bude alespoň 

částečně chránit materiál proti povětrnostním vlivům. 

 

 

Obr. 5: Uložení materiálu ve venkovním prostředí 
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Obr. 6: Uložení materiálu ve venkovním prostředí 

 

Obr. 7: Uložení materiálu ve venkovních prostorách  
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13.3 Popis pracoviště - Stage 1 

Na druhém stanovišti, tedy Stage 1 se provádí předmontáž a montáž jednotlivých 

součástí pro zjednodušení montáže do konečné podoby VZV Linde 1401. Jednotlivé díly 

se zde skládají do sestav. Probíhá zde: 

 předmontáž podvozku, 

 předmontáž řídicí nápravy, 

 předmontáž přední nápravy s hydropohony, 

 předmontáž řídicí nápravy s protizávažím, 

 předmontáž motoru s převodovkou, 

 montáž levého a pravého Chassis L.W.B / S.W.B, 

 montáž přední nápravy s hydropohony, 

 montáž kabelových svazků, 

 umístění motoru do podvozku CHASSIS, 

 montáž vysokotlakých hadic (motor x hydropohony). 

 

 

Obr. 8: Předmontáž motoru s převodovkou 
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13.4 Popis pracoviště - Stage 2 

Mezi pracovní úkony, které spadají pod pracoviště Stage 2 patří:  

 předmontáž řídicí jednotky hydrauliky, 

 předmontáž chladiče, 

 předmontáž servisního boxu, 

 montáž hadic hydraulického okruhu, 

 připevnění předmontovanéřídicí jednotky hydrauliky (ControlValve Sub), 

 montáž chladiče (Cooler Sub), 

 montáž konzol krytů k protizávaží (CWT), 

 montáž hadic chladícího okruhu, 

 montáž servisní skříně (Service box Sub), 

 instalace kabeláže v servisní skříni včetně baterii. 

 

 

Obr. 9: Chladič 
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13.5 Popis pracoviště - Stage 3 

Na čtvrtém pracovišti montáže VZV Linde 1401 se provádí: 

 předmontáž výfukového potrubí, 

 předmontáž rámu kabiny, 

 montáž elektrického vedení, 

 montáž hydraulického vedení, 

 montáž konzol předního ochranného plechu, 

 montáž pístnic vertikálního pohybu vidlí, 

 montáž výfukového potrubí, 

 montáž palivového vedení, 

 montáž rámu naklápění kabiny. 

 

 

Obr. 10: Pístnice vertikálního pohybu vidlí 
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13.6 Popis pracoviště - Stage 4 

Poslední stanoviště v přípravné dílně montáže VZV Linde 1401 má na starost: 

 předmontáž palivové nádrže, 

 předmontáž hydraulické nádrže, 

 předmontáž kabiny, 

 předmontáž sedačky kabiny, 

 předmontáž řídicího a brzdového válce, 

 předmontáž pedálů ovládání, 

 montáž palivové nádrže (Fuel tank Sub) včetně vedení palivových hadic, 

 montáž hydraulické nádrže (Hydraulic tank Sub) včetně vedení 

hydraulických hadic, 

 montáž sacího potrubí motoru, 

 montáž výfukového potrubí motoru, 

 montáž expanzní nádrže chladiče, 

 montáž bočních držáků, 

 montáž systému klimatizace (je-li výbavou), 

 montáž kabiny (Cab Sub) včetně zapojení. 
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Obr. 11: Montáž kabiny 

13.7 Popis pracoviště - Stage 5 

Pracoviště slouží pro sestavení VZV do téměř konečné podoby. Provádí se zde: 

 montáž veškerých předmontovaných součástí z přípravné dílny, 

 montáž sedačky řidiče do vozidla (Seat Sub), 

 montáž ochranného krytu, 

 připevnění kol k vozíku, 

 natlakování kol na 10 bar (6x), 

 doplnění provozních kapalin, 

 nahrání software do vozíku a oživení (první start). 
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Obr. 12: Montáž podvozku 

 

Obr. 13: Pohled na zadní protizávaží, podvozek a nápravy 
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Obr. 14: Pohled na elektrické rozvody, hydrauliku, přední nápravu 

 

Obr. 15: Nádrž s hydraulickým olejem 
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Obr. 16: Nádrž s palivem 

 

Zjištěné nedostatky 

Uskladnění kol s pneumatikami se provádí ve venkovním nechráněném prostředí na 

chodnících, určené pro chodce, jejich uložení zasahuje do prostorů venkovní komunikace. 

Vlivem nevhodného uložení na nerovném povrchu může dojít k sesunutí pneumatik, což 

může způsobit vhledem k souměrně probíhající komunikaci havárii projíždějících aut a 

také může dojít vlivem sesunutí pneumatik k poranění kolem procházejících zaměstnanců 

a jiných osob.  

Návrh na opatření 

Navrhuji technická opatření, spočívající ve vytvoření bezpečných skladovacích 

ploch, které budou určeny pouze pro skladování, barevně označeny a v takových místech, 

aby nezasahovaly do komunikace. Popřípadě, aby jejich skladování nebylo prováděno na 

chodnících, určené pro chodce.  
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Obr. 17: Uskladnění pneumatik kol 

 

13.8 Popis pracoviště - Op control 

Pracoviště se zabývá provedením jízdních testů jednotlivých VZV včetně kalibrace 

všech systémů. 

Zjištěné neshody 

VZV jsou odstavovány v zóně určené pro pěší, což může ohrozit kolem procházející 

zaměstnance a v případě havárie zkomplikuje bezpečnou evakuaci pracovníků. 

Návrh na opatření 

Navrhuji technická opatření spočívající ve vyhrazení míst, pro parkování 

dokončených VZV. Musí to být taková místa, která nejsou určená pro pohyb chodců tj. 

komunikace a taková místa, která nezasahují do zóny určené pro pěší. Tato místa barevně 

označit. 
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13.9 Popis pracoviště - Montáž sloupu 

Na pracovišti montáže sloupu se provádí předmontáž sloupů a jeho následná montáž 

na vozidlo. 

 

 

Obr. 18: Montáž sloupu 

13.10 Popis pracoviště - Finishing 

Pracoviště nazvané finishing je konečným stanovištěm procesu montáže VZV Linde 

1401. Zde se provádí: 

 montáž bočních krytů a veškerého příslušenství včetně nadstandartní výbavy, 

 oprava laku včetně voskování, 

 sundání sloupu pro přepravu pokud je požadováno, 

 konečná kontrola VZV, 

 naložení VZV na přepravní vozidlo. 
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Obr. 19: VZV Linde 1401 bez krytů 

 

Zjištěné nedostatky 

Výrobky ukládány na paletách jsou nevhodně umístěny v místech, které neslouží pro 

skladování materiálu. 

Uložené výrobky jsou zároveň ukládány na palety, které jsou rozměrově 

nevyhovující - přesahují přes okraje palety. 

Zároveň jsou tyto výrobky ukládány v prostoru před rozvaděčem elektrického 

zařízení. 

Kolem výstupu na jeřábovou dráhu jsou uloženy rovněž další materiály a není tak 

zajištěna bezpečná vzdálenost kolem pevně zabudovaného žebříku, který slouží k výstupu 

na jeřábovou dráhu.   

Výstup na jeřábovou dráhu není zabezpečen (uzamčen proti zneužití jinou osobou). 

Materiál je uložen v místech určených pro pěší chůzi. 
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Návrh na opatření 

 Navrhuji technická opatření spočívající v přesunutí materiálu do míst 

určených pro skladování komponentů a barevně tyto plochy označit. 

 Výrobky ukládat pouze na palety odpovídající jejich rozměrům tak, aby 

nepřesahovaly přes jejich okraj. 

 Materiál nesmí být ukládán před výstupem na jeřábovou dráhu a před 

rozvaděčem elektrického zařízení. 

 Jeřábovou dráhu je nutno zabezpečit proti výstupu nepovolaných osob. 

 

 

Obr. 20: Uskladnění materiálu 
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14 Hodnocení pracovních rizik 

Riziko je kombinací pravděpodobnosti a rozsahu možného ohrožení nebo poškození 

zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním procesu potencionálním zdrojům 

pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance. Identifikace nebezpečí a následné 

hodnocení rizik bylo provedeno polokvantitativní metodou, u které se rizika vyhodnocují 

ve třech položkách na základě součinu. Ty jsou: P – pravděpodobnosti vzniku a existence 

nebezpečí, N – pravděpodobnosti možných následků ohrožení a R – názoru hodnotitele. [9] 

14.1 Pracovní rizika na pracovištích montážní dílny VZV Linde 

Pracoviště montážní dílny má nízké pracovní riziko a k jeho eliminaci postačuje 

důsledné dodržování ustanovení bezpečnostních předpisů s důrazem na pravidelnou 

kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců na dodržování dalších bezpečnostních pravidel 

např. v podnikových normách. Vyhodnocení závažnosti rizika je provedeno ve shodě s PN-

3-M9-001 - Systém řízení a prevence rizik. 

Při provozu pracovišť montážní dílny VZV Linde v objektu č. 15 mohou vznikat 

úrazy následkem pádu, sesunutí, posunutí, skutálení kusového materiálu, zranění 

zaměstnance o povrch materiálu – popálením, pořezáním rukou, pohmožděním rukou i 

nohou, odřením a následkem pádu zaměstnance při chůzi a ručním přenášení břemen. (viz 

příloha č. 1) 
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Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout bezpečnostně provozní předpis – provozní řád linky na 

montáž VZV Linde v objektu č. 15 ve Vojenském opravárenském závodě v Šenově u 

Nového Jičína.  

Dále zjistit a vyhodnotit stav BOZP při provozování linky na montáž VZV a 

posoudit pracoviště také z hlediska dodržování pracovních podmínek pro zaměstnance, 

posoudit odbornou způsobilost zaměstnanců z hlediska obsluhy zdvihacích zařízení, 

zhodnotit výrobní a provozní dokumentaci k těmto strojům a technickým zařízením a 

vypracovat návrh bezpečně provozního technického předpisu pro uvedenou linku na 

daném pracovišti. 

Při vyhledání, rozboru a vyhodnocení pracovní úrazovosti vyplynulo, že nejčastějším 

zdrojem vzniku pracovního úrazu je nevhodná manipulace s materiálem a břemeny. Proto 

byla zaměřena moje pozornost při posuzování uvedeného pracoviště hlavně na tuto 

činnost, včetně způsobu skladování materiálu a montážních komponentů. Byly zde 

vyhledány nedostatky a navržena technická a organizační opatření k jejich odstranění. 

Součástí přílohy č. 1 je rovněž hodnocení pracovních rizik, vztahující se na výše 

uvedenou problematiku.  
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Příloha č. 1 Analýza a vyhodnocení rizik 

Prováděnná činnost identifikace nebezpečí příčina následek Bezpečnostní opatření 

Práce s mechanickým 

ručním nářadím 

úrazy očí odlétnutou 

střepinou, úlomkem 

opotřebení  

nářadí 

poranění 

očí 

používání nářadí bez trhlin a otřepů, 

použití OOPP k ochraně zraku 

Práce s použitím malé 

mechanizace - ruční 

nářadí 

úrazy rukou - sečné, řezné, 

bodné, tržné rány, 

přimáčknutí, zhmoždění, 

otlaky, krevní podlitiny při 

úderech, sjetí nářadí na ruku, 

při sesmeknutí nářadí 

nepozornost poranění 

rukou 

používání nářadí vhodného tvaru, typu a 

velikosti; při práci se sečným nářadím 

vést nářadí od těla, správné používání a 

nepřetěžování klíčů 

Manipulace s 

materiálem 

vznik těsných, úzkých profilů, 

přimáčknutí, zachycení, 

nárazy obsluhy 

nepozornost poranění 

části těla 

správné prostorové rozmístění strojů, 

min. průchody 600 mm, volný obslužný 

prostor o šířce 1000 mm, dostatečný 

prostor potřebný pro uskladnění 

pomocných zařízení, zpracovávaného 

materiálu i obrobků, a prostor potřebný 

pro manipulaci s těmito předměty, 

vyznačení komunikací a průchodů, 

udržování komunikací, průchodů a 

obslužných prostorů volně průchodných 

a volných, bez překážek, jejich 

nezastavování materiálem, provozním 

zařízením 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulace a 

skladování - ruční 

manipulace  

pád břemene na pracovníka, 

přiražení rukou a nohou k 

úložné ploše;  přiražení 

břemenem v případě, kdy 

pracovník ponechá končetinu 

pod břemenem nebo mezi 

částmi břemene, mezi 

břemenem a pevnou překážkou, 

při posunování a válení 

břemene (přiražení břemenem 

vzniká nejčastěji při svislém 

ukládání břemene); ztráta 

soudržnosti a rozpadnutí 

křehkého nesoudržného 

břemene, pád na nohu 

nepozornost poranění 

části těla 

zajištění pohybové koordinace řízením 

manipulačních prací určeným 

pracovníkem v případě manipulace s 

břemenem více pracovníky současně, 

používání vhodných manipulačních 

pomůcek, zajištění pevného uchopení 

břemen, využití uchopovacích otvorů, 

držadel, kontrola stavu břemene, 

dodržování zákazu používání nevhodných, 

poškozených a opotřebovaných pomůcek, 

pokládání těžších předmětů bez 

manipulačních pomůcek na podložky 

(proklady) vysoké alespoň 30 mm  

Práce s použitím 

mechanizovaného 

nářadí - elektrické, 

pneumatické  

zasažení různých částí těla 

částmi roztrženého brousícího 

nebo řezacího kotouče  

zasažení 

kotoučem 

poranění 

části těla 

správné osazení a upevněné brousícího 

nástroje, použití vhodného brousícího 

nástroje, nepoužívání poškozeného nebo 

nadměrně opotřebovaného brousícího 

kotouče, použití brousícího kotouče s 

přípustnou rychlostí větší než max. 

dovolená rychlost vyznačená na štítku 

brusky, používání brusky souladu s 

účelem použití dle návodu, nepřetěžování 

nářadí, nenamáhat řezací kotouč na ohyb, 

funkční ochranné zařízení brousícího 

kotouče, ochrana brousícího kotouče před 

mechanickým poškozením 



 
 

Manipulace a 

skladování - ruční 

manipulace 

pád břemene na nohu, naražení 

břemenem, zhmoždění a 

naražení rukou a nohou při 

vysmeknutí a vyklouznutí 

břemene z ruky 

pád 

břemene 

poranění 

části těla 

před zahájením manipulace zkontrolovat 

stav přepravních obalů, správné způsoby 

ruční manipulace, správné uchopení 

břemene, zajištění pevného uchopení 

břemen, použití uchopovacích otvorů, 

držadel, kontrola stavu uchopovacích 

prvků před manipulací, použití držadel 

apod. pomůcek usnadňující uchopení 

přiskřípnutí prstů, přiražení 

ruky pracovníka  

nedbalost poranění 

ruky 

předměty, které na sebe při skladování 

těsně doléhají a nemají části umožňující 

bezpečné uchopení ukládat na podkladech, 

při ruční manipulaci s těžšími předměty 

používat vhodných pomůcek  

přetížení a namožení, natržení 

nebo natažení svalů a šlach paží 

následkem fyzického přetížení 

a nepřiměřené námahy, natržení 

svalů a šlach při náhlých 

prudkých pohybech 

prochladlých nerozhýbaných 

svalů, zejména spojených s 

vysokým zatížením, vznik 

tříselné nebo stehenní kýly při 

prudkém zvednutí břemene  

přetížení poranění  

(namožení) 

části těla 

informace pracovníků o všech opatřeních, 

která mají být učiněna v oblasti bezpečné 

manipulace s břemeny, výcvik a školení 

pracovníků o správných způsobech a 

postupech manipulace, nepřetěžování 

pracovníků, dodržování hmotnostního 

limitu 50 kg, při navrhování manipulační 

jednotky určené pro ruční manipulaci řešit 

současně i počet pracovníků s ohledem na 

tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku) a 

v případě, že manipulaci bude provádět 

více pracovníků určit vedoucího práce, 

který bude práci celé skupiny řídit a 

koordinovat, vybavení pracoviště 

vhodnými pracovními pomůckami 



 
 

 

Manipulace a 

skladování - ruční 

manipulace 

pořezání rukou, píchnutí, 

bodnutí, odření; zranění o 

povrch břemene v důsledku 

bodnutí či pořezání, o hrany, 

otřepy, hřebíky  

nedbalost poranění 

části těla 

úprava břemene, odtranění ostrých hrotů, 

hran, chránění ostrých hrotů, hran a jiných 

nebezpečných částí, používání rukavic 

odolných proti mechanickému poškození 

(pořezání, píchnutí apod.)  

poškození páteře při 

dlouhodobějším zvedání a 

manipulaci s břemeny v 

nevhodné poloze, poranění 

kloubů prudkým 

nekoordinovaným pohybem, 

akutní nebo chronické poranění 

kostry, projevující se bolestmi 

v křížové části páteře  

přetížení poranění 

(namožení) 

části těla 

výcvik a školení pracovníků o správných 

způsobech a postupech manipulace, 

dodržování zásad bezpečnosti a zdraví 

nezávadného způsobu manipulace, pokud 

možno v poloze bez s ohnutých zad, 

správné pohyby při manipulaci, zvedání 

neprovádět trhavými pohyby, zajištění 

dostatečného prostoru, zajistit aby podlaha 

nebo opora nohou byla stabilní, udržování 

rovné a nekluzné podlahy, používání 

vhodné pracovní obuvi, zajišťovat 

přiměřený, popř. častější a dostatečný 

tělesný odpočinek a přestávky na zotavení 

v případě, že fyzická námaha je příliš častá 

nebo příliš dlouho trvající, zejména s 

přihlédnutím k zatížení páteře 



 
 

Manipulace a 

skladování - ruční 

manipulace 

provádění manipulačních prací v 

prostorově stísněných prostorách, 

přiražení prstů, ruky, lokte apod. 

při manipulaci přiražení 

končetiny k okolním předmětům, 

konstrukcím apod. 

nepozornost poranění 

části těla 

zajištění dostatečného manipulačního 

prostoru, udržování pořádku, odklízení 

odpadu, při ukládání břemen připravit 

předem podklady (použít podložek, 

prokladů o výšce min. 30 mm)  

úraz obsluhy elektrickým 

proudem  

nedbalost / 

porucha 

poranění 

části těla / 

zasažení 

elektrickým 

proudem 

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, 

nepoužívání 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 vidlice ze zásuvky, přívodní 

kabel klást mimo ostré hrany, el. kabel 

nenamáhat tahem, pohyblivý přívod vést 

při práci vždy od nářadí dozadu, 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, 

nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. 

přívody, kabely, po ukončení práce 

vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky  



 
 

 

Manipulace a 

skladování - ruční 

manipulace 

přiražení pracovníka při 

zatahování těžších vozíků do 

prostorově stísněných a 

omezených prostoru, kdy 

pracovník přitahuje vozík k 

sobě a v malém prostoru již 

nedokáže rozjetý vozík zastavit 

nedbalost poraění 

části těla 

při vjíždění s vozíky do omezených 

prostorů je třeba vozík tzv. zatlačovat a 

potom dle potřeby zezadu přibrzďovat 

pád, sesunutí materiálu při 

přemísťování, převážení  

nedbalost / 

šatné uložení 

materiálu při 

přemísťování 

poranění 

části těla 

správné uložení materiálu na dopravní 

prostředek (vozík), nepřetěžování palet, 

vyloučit, aby materiál přesahoval 

půdorysné rozměry palet, beden apod. 

Použití ručního 

nářadí  

pohmožděniny ruky, 

vyklouznutí kladiva z ruky 

nepozornost poranění 

rukou 

soustředěnost při práci, příp. používání 

chráničů ruky 

odřeniny a zhmožděniny rukou 

při práci s nářadím ve 

stísněných prostorách, při 

opravách, údržbě  

nepozornost poranění 

ruku 

úpravou pracoviště a organizací zajistit 

pokud možno práci s nářadím ve 

fyziologicky vhodných polohách tak, aby 

pracovník nemusel pracovat nářadím 

např. nad hlavou 



 
 

 

Výstupy  a pohyb 

osob na schodech a 

žebříkách  

pád osoby při sestupování 

nastupování na schody, z 

pevných ocelových žebříků a 

stupadel zajišťujících 

komunikační spojení se 

zvýšenými plošinami, lávkami 

apod., šikmé nesprávné 

našlápnutí na hranu 

pád poranění 

části těla 

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 za 

mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi 

apod., používání protiskluzné obuvi, 

očistění obuvi před výstupem na žebřík, 

označení prvního a posledního 

schodišťového stupně, protiskluzné 

obložení prošlapaných a opotřebovaných 

hran schodišťových stupňů, nahrazení 

ocelových schodišť vhodnějšími povrchy 

nášlapných povrchů schodišťových 

stupňů, zajištění dostatečné hloubky 

nášlapné plochy 

Práce na zvýšených 

podlahách, plošinách 

a komunikacích 

pád a propadnutí materiálu, 

předmětů z podlahy, plošiny, 

lávky, ocelových roštů a jiných 

zvýšených komunikací, 

konstrukcí a jejich částí  

pád 

předmětu 

poranění 

části těla 

opatření volných okrajů podlah ochrannou 

lištou o výšce min. 100 mm, ochrana 

materiálu a předmětů proti pádu, ochrana 

prostoru pod místy práce proti ohrožení 

padajícími předměty  

 

 


