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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá oblastí identifikace nebezpečí, hodnocení rizika 

a přijetí opatření. Jejím cílem je posouzení vhodnosti a adekvátnosti přijatých opatření 

vzhledem k vyhledaným rizikům na pracovišti. Bakalářská práce se rovněž zabývá 

posouzením souladu mezi legislativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a přijatými 

opatřeními. Přínosem této bakalářské práce by měl být návrh vhodnějších opatření a tímto 

zlepšení úrovně BOZP v podniku. 

Klíčová slova: identifikace nebezpečí, hodnocení rizika, přijetí opatření 

Summary 

This bachelor thesis deals with the areas of hazard identification, risk assessment 

and adopt of measures. Its aim is to assess the appropriateness and adequacy of measures 

taken in relation to retrieved risks in the workplace. Bachelor thesis also deals with the 

assessment of conformity between the legislative requirements in the field of occupational 

safety and measures adopted. The benefit of this thesis proposal should be more 

appropriate measures and by improving the level of OSH in a company. 

Keywords: hazard identification, risk assessment, adopt measures   
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Seznam pouţitých zkratek 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN česká státní norma 

ISO international organization for standardization (mezinárodní organizace 

pro normalizaci) 

MPBP místní provozní bezpečnostní předpis 

MŘS místní řád skladu 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

OZO  odborně způsobilá osoba 

RMŘP ruční motorová řetězová pila 

VZV vysokozdvižný vozík 
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Úvod 

Hlavním cílem zajišťování BOZP je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci a omezovat rizika ohrožující jejich zdraví při práci. Péče o 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména pak snaha o neustálé zlepšování její 

úrovně, by měla být nedílnou součástí cílů organizace stejně jako například snaha o 

dosahování určité kvality výrobků. Celou tuto problematiku lze označit jako management 

rizik při práci.  

V této bakalářské práci je posouzeno zpracování oblasti identifikace nebezpečí, 

hodnocení rizika a přijetí opatření. Zejména se jedná o posouzení vhodnosti a adekvátnosti 

přijatých opatření vzhledem k vyhledaným rizikům na pracovišti. Vzhledem k různorodosti 

nebezpečí, která mohou být představována lidským faktorem, nebezpečím plynoucím 

z provozu strojů nebo mnohými dalšími faktory, jsou zde i rozdílné možnosti jaká opatření 

k danému nebezpečí přijmout. Vzhledem k zákonným povinnostem v oblasti hodnocení 

rizik, které vychází zejména ze zákoníku práce, se tato práce rovněž zabývá posouzením 

souladu mezi legislativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a přijatými opatřeními. 

Přínosem této bakalářské práce by měl být návrh vhodnějších opatření vzhledem 

k hierarchii řízení rizik a tímto zlepšení úrovně BOZP v podniku. 
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Základní pojmy 

nebezpečí – je to každý činitel (stroj, strojní systém, technologie, systém práce, materiál, 

surovina, chemická látka) se schopností způsobit za určitých okolností škodu na zdraví 

člověka nebo na majetku [1, 8] 

zdroj rizika – vlastnost nebezpečné látky nebo fyzikální či fyzická situace vyvolávající 

možnost vzniku závažné havárie [1] 

nebezpečnost – je to vnitřní vlastnost nebo schopnost nebezpečí způsobit škodu [1] 

riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu nebo četnosti specifikované nebezpečné 

události a jejích následků [2] 

zbytkové riziko – jedná se o takové riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních 

opatření [2] 

skoronehoda – je nežádoucí událost, při které nedošlo k poškození zdraví nebo majetku 

[1, 8] 

nebezpečný prostor – jedná se o prostor, kde je zvýšené nebezpečí při práci, tedy oblast, 

ve které je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost [1] 
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1 Základní informace o podniku 

Posuzovaným podnikem je firma Pila JOAL, která se nachází v obci Mosty 

u Jablunkova. Logo firmy viz obrázek č. 1. Firma se zabývá zpracováním dřeva, zejména 

pak výrobou hranolů, prken a fošen. 

V podniku je zaměstnáno 8 kmenových zaměstnanců. Práce zde probíhá celoročně 

vždy od pondělí do pátku, v případně urgentních zakázek se pracuje i v sobotu. Práce 

probíhají pouze v jednosměnném provozu, kdy každá směna trvá 8,5 hodiny. Pracovní 

zařazení pracovníků je operativní, vzhledem k zakázce, na které se zrovna pracuje. Práce 

zde zahrnuje zejména práci se stroji jako je pásová pila, rozmítací pila, hoblovka 

a štípačka. Výjimkou není ani práce s ruční motorovou pilou. Vybraní pracovníci pak 

obsluhují nakladač nebo vysokozdvižný vozík.   

 

Obrázek č. 1 Logo firmy 
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2 Legislativní poţadavky související s hodnocením rizik 

Základním právním předpisem v oblasti BOZP je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s kterým je zaměstnavatel odpovědný 

za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s ohledem na rizika možného ohrožení 

jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Dále ze zákoníku práce vyplývá, že analýza rizik je proces, který by se měl neustále 

opakovat a tímto neustále zlepšovat úroveň BOZP. Zaměstnavatel je tedy povinen neustále 

vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí, zjišťovat jejich příčiny a 

zdroje. Na základě těchto zjištění musí zaměstnavatel pak identifikovat a hodnotit rizika a 

přijímat opatření, kdy jako nejvhodnější opatření je jejich odstranění. V případě, kdy rizika 

nelze odstranit je zaměstnavatel povinen provádět taková opatření, aby práce dosud 

zařazené jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen 

pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť. Zaměstnavatel je také povinen o 

vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vést dokumentaci. [3] 

Požadavkem zákoníku práce je také prevence rizik. Cílem prevence rizik je 

předcházení škodlivého vlivu rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců, vzniku nemocí 

z povolání a pracovních úrazů. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající 

z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, eliminovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Pokud zaměstnavatel přijímá opatření nezbytná pro BOZP, měl by postupovat podle 

všeobecných preventivních zásad. V § 102, odst. 5, zákoníku práce jsou tyto zásady 

popsány. [3, 19]  
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3 Management rizik při práci 

Jak vidíme na obrázku č. 2 níže, tak norma ČSN ISO 31000 zobrazuje management 

rizik jako určitý cyklus. Cyklus, který se skládá ze tří základních částí, kterými jsou: 

stanovení kontextu, posuzování rizik a ošetření rizik. Dále je z obrázku patrné, že tento 

proces by měl být v každém kroku komunikován a konzultován a následně pak 

monitorován a přezkoumáván. [4] 

 

Obrázek č. 2 Management rizik při práci [4] 

3.1 Stanovení kontextu 

Prvním krokem je stanovení kontextu, což můžeme chápat jako přípravnou fázi, 

v níž organizace stanoví své cíle a postupy, jakými bude chtít těchto cílů dosáhnout. 

Motivací – cílem – může být snaha o splnění legislativních požadavků. Toto však nemusí 

být pouze plnění zákonné povinnosti, nýbrž z toho může organizace i těžit. Tím je 

myšleno, že pokud bude mít organizace vše v souladu s legislativou, pak jí nehrozí žádné 

finanční sankce nebo omezení či zastavení činnosti nebo dokonce trestní stíhání. 

Legislativa pak také zaměstnavatele směřuje k prevenci pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. Pro organizaci z toho plyne, že pokud tyto úrazy nebo nemoci z povolání 

nebude muset řešit, tak tím navýší svůj nepřímý zisk – snížením ztrát souvisejících 
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s kompenzacemi pracovních úrazů. Zlepšením nebo jen stabilizací pracovního výkonu 

může organizace vylepšit svou image na trhu práce a tím případně navýšit i přímý zisk. Při 

stanovování postupů je nutné si položit hned několik otázek. Například, kdo provede 

posouzení rizik, s kým je potřeba během tohoto posuzování komunikovat/konzultovat. Jak 

se bude postupovat, jaké metody budou použity, jaká kritéria budou pro organizaci 

rozhodující, jak budou zaměstnanci informováni o přijatých opatřeních, jak bude proces 

dokumentován, apod. [4, 7] 

3.2 Posuzování rizik 

3.2.1 Identifikace nebezpečí 

Identifikace nebezpečí je jednou z mnoha složek managementu rizik. Norma ČSN 

OHSAS 18001 definuje identifikaci nebezpečí jako proces rozpoznání existence nebezpečí 

a stanovení jeho charakteristik. Kdy nebezpečí je touto normou definováno jako zdroj, 

situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví 

nebo jejich kombinaci. [5] Tento proces může probíhat podle předem daných postupů, tím 

mám na mysli použití různých metod. Mezi běžně užívané metody k identifikaci nebezpečí 

patří metoda What-If, HAZOP či kontrolní seznamy (check-listy) popř. i některé další. 

Metoda check-listů je jednou z nejjednodušších metod, její slabinou je však to, že pomocí 

ní nenajdeme nová rizika, jelikož se postupuje podle předem daného seznamu. Metoda 

What-If je metodou složitější a podstatnou roli u ní hraje brainstorming. Skupina lidí 

obeznámených s danou problematikou si neustále klade otázku „co se stane, když“ a tím 

nacházejí možné zdroje nebezpečí. Metoda HAZOP je pak jednou ze složitějších metod 

a její využití je zejména v chemickém průmyslu. Důležitým zdrojem informací při 

identifikaci nebezpečí jsou pak také bezesporu provozní dokumentace strojů a zařízení 

používaných v podniku. [6, 7] 

Účelem této fáze je sestavit detailní seznam rizik. Je nutné dbát na to, aby žádné 

riziko nebylo opomenuto, a to z důvodu, že pokud nebude identifikováno v této fázi, pak 

nebude zařazeno do další analýzy. Zdrojů jak vhodně identifikovat všechna rizika je hned 

několik. Zdroje lze rozdělit následovně: [4, 7] 
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Obrázek č. 3 Zdroje informací [7] 

Informace o výrobě / činnosti chápeme jako přehled technologických a pracovních 

postupů. Dále pak je zde zahrnut přehled profesí a vykonávaných prací s přehledem 

zaměstnanců vykonávajících danou práci. V této části jsou také zahrnuty informace o tom 

jaké stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí jsou používány. S jakými chemickými 

látkami je nakládáno a jak je nakládáno s odpady. [7] 

Při vyhodnocení rizik se můžeme setkat s mnoha rizikovými faktory ohrožujícími 

zdraví, majetek nebo životní prostředí. Otázkou pak může být, jaké rizikové faktory 

vlastně známe? Rizikové faktory lze rozdělit následovně: 

1. Fyzikální – tyto lze dále dělit následovně:  

 Mechanické 

 Prašnost 

 Mikroklimatické 

 Hluk 

 Vibrace 

 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole 

 UV a IR záření a lasery 

 Ionizující záření 

Zdroje informací

Interní

Informace o výrobě / 
činnosti

Předchozí analýza 
pracovních rizik

Vyhodnocení rizik z dalších 
oblastí

Interní dokumentace 
související s identifikací 

nebezpečí

Externí

Databáze nebezpečí

Odborná literatura

Sdílení zkušeností
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2. Chemické – chemické faktory lze dělit s ohledem na dobu působení 

 působení jednotlivých chemických látek (nebo kombinovaných účinků 

více látek) působících dlouhodobě nepříznivě na lidské zdraví při 

dostatečných expozicích, 

 působení jednotlivých chemických látek (nebo kombinovaných účinků 

více látek) působících okamžitě, náhlé a přímé poškození zdraví,  

 působení chemických látek (nebo jejich kombinací, směsí), jejichž reakce 

působí nežádoucí události typu požárů a explozí 

3. Biologické – biologické faktory lze dělit na faktory způsobující: 

 onemocnění přenosná a parazitární, 

 onemocnění přenosná ze zvířat na člověka, 

 nemoci z prachů, 

 okamžité a náhlé poškození zdraví člověka (biologická agens) 

4. Ergonomické – mezi ergonomické faktory patří následující: 

 prostorové řešení pracoviště a pracovního místa, 

 pracovní polohy, 

 pracovní pohyby, 

 fyzická náročnost práce, 

 manipulace s břemeny 

5. Psychosociální – jako psychosociální faktory chápeme: 

 monotonii pracovní činnosti,  

 pracovní dobu, směnnost a práce prováděné v noci,  

 sociální klimat na pracovišti,  

 osobní spokojenost zaměstnanců. [8, 9, 10] 

Pro jednodušší posouzení lze vycházet z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 495/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Touto přílohou je tabulka vyhodnocení rizik pro výběr 

a použití OOPP. [9] 

Jako interní dokumentace související s identifikací nebezpečí může sloužit interní 

seznam prací zakázaných těhotným ženám a mladistvým, protokol o kategorizaci prací, 

protokol o začlenění do kategorie dle míry požárního nebezpečí, bezpečnostní listy 

chemických látek a směsí, záznamy o úrazech, záznamy o skoronehodách, výsledky 

provádění kontrolní činnosti, apod. [7] 
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Z externích zdrojů informací to mohou být například databáze nebezpečí, odborná 

literatura – obsažená majoritně v technických normách. [7] 

3.2.2 Analýza rizik 

Analýza rizika je proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika. 

Poskytuje základ pro hodnocení rizika a pro rozhodnutí o ošetření rizika. Analýza může 

být kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní. Následky a jejich možnosti výskytu 

mohou být stanoveny pomocí modelování výstupů z dostupných údajů z událostí nebo 

z experimentálních studií. Následky mohou být vyjádřeny pomocí hmotných a nehmotných 

dopadů. Při analýze rizik musí být brány v úvahu všechny nejistoty, tím se myslí odlišnosti 

názorů expertů, kvalita dostupných dat, apod. Analýza rizik prochází dvěma kroky a to 

analýzou četností a analýzou následků. [2, 7, 10] 

Analýza četností se používá k odhadu pravděpodobnosti výskytu každé nežádoucí 

události identifikované ve fázi identifikace rizik. Odhad pravděpodobnosti se odvozuje 

pomocí platných údajů z minulosti, znaleckých posudků nebo pomocí analytických nebo 

simulačních technik – například metody FTA, ETA. [4, 7] 

Analýza následků se používá k odhadu pravděpodobného dopadu při případném 

výskytu nežádoucí události. Obvykle se skládá z odhadu počtu osob nacházejících se 

v různém prostředí a v různých vzdálenostech od zdroje událostí, kteří mohou být 

usmrceni, zraněni nebo vážně ohroženi za předpokladu, že k nežádoucí události došlo. Má 

popisovat jakékoliv následky vyplývající z nežádoucích událostí, dále brát v úvahu 

existující opatření ke zmírnění následků spolu se všemi příslušnými podmínkami, které 

mají na následky vliv. Analýza musí uvažovat jak bezprostřední následky, tak i následky, 

které mohou vzniknout po určité době. Stejně tak musí uvažovat sekundární následky, jako 

jsou následky spojené se sousedními systémy. [4, 7]    

3.2.3 Hodnocení rizik 

Pokud máme všechna nebezpečí identifikována, pak můžeme přejít k dalšímu bodu 

managementu rizik, kterým je hodnocení rizik. Hodnocení rizik lze chápat jako proces 

porovnání výsledků analýzy rizik s kritérii rizik k určení, zda je riziko přijatelné či nikoliv. 

Tento krok nám může mnoho napovědět v tom, jak budou zjištěná rizika ošetřena. Může se 

ovšem také stát, že dojdeme k závěru, že by bylo potřeba provést další podrobnější analýzu 
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anebo v opačném případě zjistíme, že dosavadní přijatá opatření jsou dostačující a další 

opatření nejsou nutná. Hodnocení rizika může opět probíhat podle předem daného postupu 

– použití určité metody. [4, 7,10] 

V tomto procesu je nutné stanovit míru rizika a to alespoň v jeho základních 

kritériích – četnost a závažnost. K tomu mohou posloužit záznamy z knihy úrazů, či 

z dokumentace skoronehod, pokud je organizací vedena. Podle míry rizika se usoudí, zda 

je riziko přijatelné či nepřijatelné. Pevná hranice mezi přijatelností a nepřijatelností rizika 

neexistuje. Pak je pouze na zaměstnavateli, zda riziko vyskytující se na jeho pracovišti je 

pro něj ještě přijatelné, či nikoliv a zda příjme opatření ke snížení míry rizika nebo ne. Je 

třeba brát v úvahu, že hodnocení rizik je subjektivní záležitostí a tím pádem může dojít 

k nadhodnocení míry rizika – to je ovšem nežádoucí z ekonomických důvodů. V opačném 

případě může být riziko podhodnoceno a to je nežádoucí z hlediska bezpečnosti. 

Základním předpokladem ke zpracování celého managementu v oboru prevence rizik je 

proto dosažení certifikátu OZO v prevenci rizik. Pro dosažení tohoto certifikátu musí 

osoba splňovat základní požadavky, kterými je maturitní zkouška a 3 roky praxe, nebo rok 

praxe, ale podmínka vysokoškolského vzdělání v oboru BOZP. Certifikátu osoba dosáhne 

splněním zkoušky, kterou je nutno absolvovat po pěti letech znova. Splnění těchto kritérií 

by mělo být zárukou dostatečné kvalifikace a zkušeností odborně způsobilé osoby 

v prevenci rizik. [6, 7, 11] 

Jak jsem již výše zmínil, tento proces může probíhat podle různých metod, z nichž 

bych jmenoval bodové metody jako je BOMECH, Kittsova metoda, JBM nebo metoda 

ROVS. Poslední z nich zde zmiňuji záměrně, jelikož program Rizika na PC od firmy 

ROVS byl základem pro vypracování celého managementu rizik v mnou posuzovaném 

podniku. V následujících odstavcích je tato metodika konkrétněji popsána. [1, 2, 7, 12] 

V prvé řadě se identifikuje zdroj nebezpečí – v případě mnou posuzovaného 

podniku jde například o pásové dopravníky, silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje, 

pásová pila, omítací pila atd. [12] 

Poté se identifikuje konkrétní nebezpečí – například zachycení obsluhy klínovými 

řemeny, vtažení, zhmoždění ruky v případě omítací pily. [12] 
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Následuje tzv. bodování a to hned ve třech segmentech, kterými jsou: 

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 

3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

N – Pravděpodobnost následků – závažnost 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5. Smrtelný úraz 

H – Názor hodnotitelů 

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

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

a nebezpečí. [12] 

Po bodování přihází hodnocení míry rizika, kterou dostaneme ze vzorce (1) 

𝑅 = 𝑃 × 𝑁 × 𝐻     (1) 

Z toho vyplývá, že míra rizika může nabývat hodnot od 0 až do 125. Pro určení 

přijatelnosti je vytvořena následující škála. 

0 – 3   Bezvýznamné riziko 

4 – 10   Akceptovatelné riziko 

11 – 50  Mírné riziko 

51 – 100  Nežádoucí riziko 

101 – 125  Nepřijatelné riziko 
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Po absolvování všech těchto kroků program nabídne bezpečnostní opatření – jako příklad 

uvádím: k nebezpečí zachycení obsluhy klínovými řemeny (vtažení, zhmoždění ruky) 

v případě obsluhy omítací pily, program nabízí jako bezpečnostní opatření zakrytování 

pohonných mechanizmů. [12] 

Hodnocení míry rizika lze zobrazit i graficky v tzv. matici rizik. Viz obrázek č. 3. 

Matice rizik je nástroj pro klasifikaci a zobrazování rizik stanovením rozsahů následků 

a možnosti výskytu. Bodová hodnota konkrétního rizika, která je výsledkem kombinace 

minimálně dvou parametrů – pravděpodobnosti a následku, umožňuje zařadit riziko 

do skupin, přičemž každá skupina určuje prioritu opatření s cílem minimalizovat existující 

nebezpečí. [6] 

Zelená zóna – označuje pole, kde je buď vysoká pravděpodobnost, ale závažnost následků 

je nízká, nebo naopak závažnost následků vysoká, ale pravděpodobnost nízká. Tato zóna 

označuje rizika přijatelná. 

Červená zóna – označuje pole, kde je jak vysoká pravděpodobnost, tak i vysoká závažnost 

následků. Tato zóna označuje nepřijatelná rizika. 

Ţlutá zóna – označuje přechod mezi přijatelnými riziky a riziky nepřijatelnými. Rizika 

nacházející se v této zóně lze označit jako podmíněně přijatelná. 

Smyslem je řídit rizika tak, aby se v červené zóně pokud možno nevyskytovala žádná 

rizika, a aby jich bylo co nejvíce v zelené zóně. [7] 

 

Obrázek č. 4 Matice rizik 
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3.3 Určení způsobu řízení rizika 

Ošetření rizik chápeme jako proces, během kterého lze rizika modifikovat – změnit. 

Ošetření rizika je také zákonnou povinností zaměstnavatele, kdy se v zákoníku práce 

hovoří, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky mimo jiné tím, že příjme opatření k předcházení rizikům. 

[3, 4]  

Přijetí opatření by se mělo řídit následující hierarchií: 

1. Odstranění (eliminace) zdroje rizika 

2. Nahrazení technologie bezpečnější technologií 

3. Přijetí technických opatření 

4. Přijetí organizačních opatření, zavedení značení a varovných signálů 

5. Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky [5] 

První bod této hierarchie přímo vychází ze zákoníku práce, konkrétněji 

§102 odst. 5, který obsahuje všeobecné preventivní zásady, ze kterých je zaměstnavatel 

povinen vycházet. Tohoto prvního bodu se konkrétně týká písmeno b), v němž se hovoří 

o odstraňování rizik u zdroje jejich původu. [3] 

Druhý bod této hierarchie opět přímo vychází z již zmiňovaného §102 odst. 5, 

zákoníku práce, kde písmena d) a e) přímo zmiňují zásady, kterými je zaměstnavatel 

nabádán k nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy. Dále je pak zaměstnavatel povinen nahrazovat nebezpečné technologie, výrobní 

a pracovní prostředky, suroviny a materiály méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, 

v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky. [3] 

Ani třetí bod této hierarchie není výjimkou a rovněž vychází z §102 odst. 5, 

zákoníku práce, kde v písmenu c) je zmíněna zásada, podle níž by zaměstnavatel měl 

přizpůsobovat pracovní podmínky potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení 

negativních vlivů při práci na jejich zdraví. Tímto je míněno např. odhlučnění stroje, 

zakrytování rotujících částí apod. Dále se pak tímto zabývá i písmeno i), dle kterého je 

zaměstnavatel povinen přijímat opatření směřující k omezování úniku škodlivin ze strojů a 

zařízení. To pro zaměstnavatele znamená povinnost pravidelně kontrolovat napouštěcí či 

vypouštěcí ventily, nebo také odsávání prachu. [3] 
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V bodě přijetí organizačních opatření, zavedení značení a varovných signálů se lze 

také odkázat na tentýž §102 odst. 5, zákoníku práce. Přesněji v písmenech f), g) a j) jsou 

zaměstnavateli popsány zásady omezování počtu zaměstnanců vystavených působení 

rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity 

a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu. Dále je v tomto bodě 

zakotveno plánování organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu 

pracovního prostředí. Zavedení značení a varovných signálů jsou neverbální pokyny pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [3] 

Bezpečnostní značky, značení a signály, které poskytují informace nebo instrukce 

týkající se BOZP musí být zavedeny na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, 

při nichž může dojít k poškození zdraví. S těmito značkami, značením a signály má 

zaměstnavatel povinnost seznámit všechny zaměstnance. [3, 8] 

Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být: 

a) obrazové 

b) zvukové 

c) světelné 

Bezpečnostní značky jsou tvořeny: 

1. geometrickým tvarem 

2. kombinací bezpečnostních a kontrastních barev 

3. grafickými symboly (piktogramy) 

Rozlišujeme značky zákazu, výstrahy, příkazu, značky informativní a značky označující 

riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob. [7] 
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Značky zákazu – zakazují chování, které by mohlo způsobit ohrožení života či zdraví 

zaměstnanců, popřípadě dalších osob. Jedná se vždy o značky kruhového tvaru, kdy lem 

a přeškrtnutí je červené barvy. Piktogram je pak černý na bílém podkladu viz obrázek č. 5. 

[7] 

 

Obrázek č. 5 Značka zákazu [13] 

Značky výstrahy – mají za úkol varovat před konkrétním rizikem či nebezpečím. Jde 

o značky trojúhelníkového tvaru s černým lemem. Piktogram je černý na žlutém podkladu 

viz obrázek č. 6. [7] 

 

Obrázek č. 6 Značka výstrahy [14] 

Značky příkazu – předepisují, jak by se měl zaměstnanec v prostoru označeném touto 

značkou chovat. V tomto případě se jedná o modrý kruh s bílým piktogramem uvnitř, 

viz obrázek č. 7. [7] 

 

Obrázek č. 7 Značka příkazu [15] 
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Informativní značky jsou dvojího typu. A to zelený obdélník s bílým piktogramem, 

viz obrázek č. 8, ty označují únikové cesty a nouzové východy, nebo místa první pomoci. 

Druhým typem je červený obdélník s bílým piktogramem, viz obrázek č. 9, tyto značky 

označují věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. [7] 

 

Obrázek č. 8 Informativní značka [16] 

 

Obrázek č. 9 Informativní značka [17] 

Značky označující riziko střetu osob s překáţkou nebo riziko pádu osob a předmětů - 

značení kdy se střídají buď černé pruhy se žlutými, viz obrázek č. 10, nebo bílé 

s červenými. [7] 

 

Obrázek č. 10 Značení označující riziko střetu s překáţkou [18] 

Značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních 

pracovních prostorách objektů musí být označeny viditelnými souvislými pruhy a to 

kontrastní barvou oproti povrchu komunikace, zpravidla bílou nebo žlutou. Stejně tak 

označení trvalých komunikací ve venkovních pracovních prostorách, pokud nejsou 

opatřeny vhodným zábradlím nebo chodníkem, pak musí být označeny bílou nebo žlutou 

barvou. [7] 
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Bezpečnostní signály – mohou být zvukové, světelné, dávané rukou nebo hlasové. 

Zvukovými se má na mysli signály vydávané zařízením určeným k tomu účelu, bez použití 

lidského nebo umělého hlasu – např. klakson v bagru. Světelné signály mohou být 

prováděny světly různých barev, popřípadě přerušováním vysílání světla. Hlasové signály 

jsou signály předávané předem stanovenou zprávou buď umělým hlasem, nebo lidským. 

Na pracovištích, kde je nadměrná hlučnost, nebo zaměstnanci jsou nuceni používat OOPP 

k ochraně sluchu, může komunikace mezi nimi probíhat pomocí signálu dávaných rukou. 

Tyto ovšem musí být předem dohodnuty, aby se předešlo nehodám v důsledku špatné 

komunikace pracovníků. [7] 

Jak nám hierarchie napovídá, tak poslední možností přijetí opatření je poskytnutí 

osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům. Tento bod má pak i vlastní 

hierarchii, kdy je přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany. [3, 5] 

Poskytování OOPP 

Není-li možné rizika v podniku odstranit, nebo zmírnit jejich míru jinak než za 

použití OOPP, pak by mělo vedení brát v úvahu, že s poskytováním OOPP souvisí 

povinnost plnit legislativní požadavky vztahující se na OOPP. [3, 19, 20] 

Legislativní požadavky týkající se OOPP jsou zakotveny v §104 zákona 262/2007 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, který se dále odkazuje na prováděcí 

přepisy, kterými jsou nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků, a nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky. Ve zmíněné legislativě je definováno, že OOPP 

jsou takové ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

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

stanovené prováděcími předpisy. Povinností zaměstnavatele je pak udržovat osobní 

ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. Pokud 

zaměstnanec vykonává rizikovou práci, při které je nezbytné nepřetržité používání OOPP, 

pak musí být během práce zařazeny bezpečnostní přestávky. Během těchto bezpečnostních 

přestávek si zaměstnanec odloží OOPP, ale nesmí být vystaven rizikovým faktorům 

překračujícím hygienické limity – při práci v dřevozpracujícím průmyslu jde především o 

hluk a prašnost. Zaměstnavateli je však zakázáno, nahrazovat poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků finančním plněním. Konkrétní vymezení co se považuje 
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za OOPP a co naopak ne, požadavky uvádění OOPP na trh, vymezení komu a jaké 

provedení OOPP má být poskytnuto a v jakém množství, stejně tak i množství mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků je konkrétně popsáno ve výše zmíněných nařízení 

vlády. [3, 9, 21] 

Dále legislativa požaduje po zaměstnavateli, aby plnil konkrétní požadavky 

výrobce daného ochranného prostředku, které by měly být uvedeny v návodu k používání. 

Zejména jde o povinnost zaměstnavatele informovat se, jak časté jsou lhůty revizí OOPP, 

kde budou tyto prostředky skladovány, jak budou čištěny apod. Povinností zaměstnavatele 

je rovněž zajištění školení zaměstnanců, jak správně daný ochranný prostředek používat. 

Z hlediska mycích, čistících a dezinfekčních prostředků je v gesci zaměstnavatele 

vytvoření vnitřního předpisu, kde bude konkrétně stanoveno, zda budou tyto prostředky 

poskytovány jednou ročně v potřebném množství nebo zda se toto množství přepočítá a 

budou tyto prostředky poskytovány například každý měsíc. [3, 9, 19] 

3.4 Komunikace a konzultace 

Jedná se o nepřetržitě se opakující procesy, které slouží organizaci k poskytování, 

sdílení nebo získávání informací a zapojení se do dialogu se zainteresovanými stranami. 

Jak je patrné ze schématu na začátku, tak každý krok managementu rizik by měl být 

komunikován a konzultován. Tím se zajistí v každém kroku, že se získají detailní 

informace, které by se mohly vztahovat k existenci, povaze, formě, možnosti výskytu, 

významnosti, hodnocení, přijatelnosti a ošetření rizik. [4, 7] 

Konzultace je obousměrný proces, který nemá předem daný řád. Jde o proces 

vědomé komunikace mezi organizací a zainteresovanými stranami o nějakém problému, o 

kterém je třeba rozhodnout. To znamená, že organizace nenastolí rovnou direktivně svou 

ideu, ale nejdříve ji komunikuje a konzultuje se zainteresovanými stranami. Nesmíme ale 

zapomínat na to, že se nejedná o společné rozhodování, nýbrž jen o snahu organizace 

vyhovět zainteresovaným stranám, a tím například zlepšit pracovní klima na pracovišti. 

Význam komunikace a konzultace je důležitý i z toho hlediska, aby pověření pracovníci 

s odpovědností za implementaci procesu managementu rizik a zainteresované strany 

rozuměli, na jakém základě byla učiněna rozhodnutí a stejně tak porozuměli důvodům, 

proč jsou některé činnosti organizací vyžadovány. Komunikace a konzultace jsou přínosem 

pro organizaci také z toho hlediska, že každá zainteresovaná strana vnímá rizika jinak než 

vedení organizace (rozdíly v hodnotách, potřebách, přístupu či zájmech). Vhodnou a 
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cílenou komunikací také vzniká prostor pro zlepšení vztahů na pracovišti, a tím může dojít 

k eliminování psychosociálních rizik. [4, 5, 7] 

Komunikace a konzultace rovněž vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce ve znění pozdějších předpisů. Například pokud na jednom pracovišti pracují 

zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, pak jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně 

písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních. Dalším příkladem je povinnost 

informovat o pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele, a to bez zbytečného 

odkladu, spolu spojená s povinností umožnit zaměstnavateli daného zaměstnance účast na 

objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. [3] 

Dále je povinností zaměstnavatele informovat své zaměstnance v oblasti BOZP. 

Zaměstnavatel má například povinnost zaměstnance informovat o tom, do jaké kategorie 

byla jimi vykonávaná práce zařazena, informovat je o pokynech v oblasti BOZP a rovněž 

umožnit zaměstnancům nahlížet do evidence, která je o nich vedena v souvislosti se 

zajišťováním BOZP. Další povinností zaměstnavatele je komunikace s odborovou 

organizací a zástupci zaměstnanců pro BOZP, zejména pak povinnost umožnit jejich účast 

při jednání týkajících se BOZP, vyslechnout jejich návrhy a připomínky na přijetí opatření 

týkajících se BOZP a celkově je informovat o jakékoliv další záležitosti, která může 

podstatně ovlivnit BOZP. Povinnost komunikace pro zaměstnavatele se rovněž vztahuje 

i k zaměstnancům jiného zaměstnavatele, ty je povinen informovat o pokynech k zajištění 

BOZP a přijatých opatřeních zejména k poskytnutí první pomoci, evakuace v případě 

mimořádné události a zdolávání požárů. [3, 7] 

Aby bylo dosaženo toho, že komunikace je obousměrný proces, tak legislativa 

pamatuje i na povinnosti zaměstnanců. Základní povinností a zároveň právem zaměstnance 

je podílení se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to 

zejména plněním požadavků stanovených zaměstnavatelem v oblasti BOZP. Pro zlepšení 

úrovně BOZP v podniku jsou zaměstnanci povinni oznamovat svému nadřízenému 

jakékoliv nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly závažným způsobem ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců. Další povinností zaměstnance je bezodkladně 

oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, popřípadě úraz 

jiného zaměstnance, jehož byl svědkem. [3]  
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3.5 Monitorování a přezkoumávání 

Monitorování a přezkoumávání jsou procesy vedoucí k přizpůsobování se měnícím 

skutečnostem na základě kontrol účinnosti přijatých opatření, a to nejméně jednou ročně – 

během prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních. Monitorování lze definovat 

jako pozorování, dozor, nepřetržitou kontrolu nebo určování stavu pro identifikování 

změny od očekávané nebo požadované úrovně výkonnosti. Dle zákoníku práce je 

povinností zaměstnavatele neustále vyhledávat nebezpečné činitele či procesy pracovního 

prostředí a tím zajistit nepřetržitou kontrolu nad stavem BOZP. V zákoníku práce je pak 

také uvedeno, že zaměstnavatel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména 

pak prováděním prověrek BOZP. Přezkoumávání je pak chápáno jako činnost, která je 

určená k tomu aby určila, zda je aplikovaný systém vhodný, přiměřený a efektivní pro 

dosažení stanovených cílů danou organizací. [3, 4] 
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4 Dokumentace související s riziky na pracovištích 

Při realizování managementu BOZP v oblasti rizik je nezbytné nejen tento proces 

implementovat a dodržovat, ale rovněž o něm vést i dokumentaci. Je to nezbytné z toho 

důvodu, že pokud má organizace dobře vedenou dokumentaci BOZP, pak se může vracet 

k předchozím verzím této dokumentace a novou, aktualizovanou verzi tím posunout na 

vyšší úroveň. Dle zákoníku práce je vedení dokumentace i zákonnou povinností. [3, 5] 

Konkrétní požadavek na zaměstnavatele vychází z §102 odst. 4, zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří, že je povinen vést 

dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních. V případě, že 

se jedná o firmu s počtem zaměstnanců nepřesahující 25 zaměstnanců, může zaměstnavatel 

tuto dokumentaci a úkoly v prevenci rizik zajišťovat sám. V případě většího počtu 

zaměstnanců musí tyto úkoly a dokumentaci v prevenci rizik zajišťovat OZO v prevenci 

rizik. [3, 8] 

Další požadavek opět vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Konkrétně pak §104 odst. 5, z něhož jasně vyplývá, že zaměstnavatel 

je povinen mít vypracovaný seznam OOPP, mycích a dezinfekčních prostředků 

a ochranných nápojů. [3] 

Rizika na pracovištích představují zejména technická zařízení. U každého takového 

stroje či zařízení pak musí být k dispozici průvodní a provozní dokumentace. Průvodní 

dokumentaci představuje návod k obsluze, v němž jsou určeny a popsány části, které 

mohou vyvolat nebezpečí. Dále pak návod výrobce pro montáž, údržbu, opravy a 

manipulaci. V provozní dokumentaci jsou zejména uvedeny záznamy o poslední kontrole 

nebo revizi. Pro bližší upřesnění bezpečného používání stroje se zpravidla vytváří místní 

provozní bezpečnostní předpis, kterým se stanoví technologický postup práce a pravidla 

pohybu osob v případě pohybu stroje. [22] 
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5 Popis posuzovaného podniku 

Firma Pila JOAL sídlí na adrese Mosty u Jablunkova 1044, Mosty u Jablunkova 

73998. Areál podniku se skládá z hlavní budovy, zastřešeného skladu materiálu 

a venkovního skladu materiálu, viz obrázek č. 11. 

 

Obrázek č. 11 Satelitní snímek podniku [23] 

Hlavní budova je jednopatrová zděná stavba a skládá se z několika oddělených 

místností. Vpravo po vstupu do objektu je šatna, se šatnou jsou spojeny sprchy. Vlevo od 

vstupu do objektu se nachází kancelář. Pokud bychom šli od vstupu do objektu rovně, 

dostaneme se přímo na pracoviště, kdy vlastní pracoviště je opticky rozděleno sloupy na 

dvě části, viz obrázek č. 12. V části pracoviště, která je blíže vstupu na pracoviště se 

nachází hoblovka, rozmítací pila a pásová pila. Ve vzdálenější části, od vstupu na 

pracoviště, se nachází pouze hranolovací pila a omítací pila. Vně budovy je centrální 

odsávání, jež je napojeno téměř na všechny stroje v podniku. Vně budovy je rovněž mořící 

nádoba, do níž se vkládá materiál pomocí vysokozdvižného vozíku, který parkuje spolu 

s nakladačem v zastřešeném skladu materiálu. Ve zmíněném skladu materiálu se nachází 

vykracovací pila. Do prostoru kotelny a zároveň brusírny pilových pásů se vchází 

zvláštním vchodem z vně objektu. Vně objektu, přímo naproti zastřešeného skladu 

materiálu, se nachází i štípačka na dřevo, která je vybavena řetězovým dopravníkem pro 

dodávání materiálu a pásovým dopravníkem pro odebírání již naštípaného dřeva.  



32 

 

 

Obrázek č. 12 Schéma objektu 
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6 Zdroje nebezpečí 

Zdroje nebezpečí na mnou posuzovaném pracovišti představují zejména dřevoobráběcí 

stroje. Dřevo je samo o sobě velice nestejnorodý materiál, mohou se v něm nacházet suky 

nebo naopak hniloba, a tím vznikají místa s rozdílným řezným odporem. S přihlédnutím 

k vysokým provozním obvodovým rychlostem a dále pak k používání zejména ručního 

posuvu materiálu do řezu, jsou tyto dřevoobráběcí stroje majoritním zdrojem nebezpečí. 

[24] 

6.1 Štípačka na dřevo 

Jedná se o jeden ze dvou strojů umístěných vně hlavní budovy. Jak je již zmíněno 

výše, štípačka je vybavena řetězovým dopravníkem pro dodávání materiálu a pásovým 

dopravníkem se zarážkami na odebírání naštípaného dřeva, díky tomu stačí k obsluze 

pouze jeden pracovník. Vlastní stroj vidíme na obrázku č. 13, níže. 

 

Obrázek č. 13 Štípačka na dřevo 

Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 zasažení odlétávajícími kusy štípaného dřeva 

 zasažení elektrickým proudem 

 vtažení obsluhy do stroje 
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Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu, k ochraně zraku 

 sklopný mřížový kryt pro zachycení odlétávajících kusů dřeva 

 izolace přívodu elektrické energie 

 obouruční manipulace při ovládání stroje na ovládacím pultu 

6.2 Vykracovací pila 

Vykracovací pila značky TOS Svitavy je druhý stroj, který je rovněž umístěn mimo 

pracoviště v hlavní budově. Jak lze vidět na obrázku č. 14, stroj je na jedné straně opatřen 

pultem s válci pro pohodlný přísun materiálu. Stroj se používá k vykracování hranolů na 

zákazníkem požadovanou délku. Je to pak jediný ze strojů, který produkuje piliny a dřevný 

prach a není napojen na centrální odsávání. 

 

Obrázek č. 14 Vykracovací pila 

Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 prašnost – poškození dýchacích cest 

 zasažení obsluhy ulomeným zubem kotouče pily, amputace prstů 

 zasažení elektrickým proudem 

 vtažení obsluhy do stroje 
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Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu 

 ochranný kryt pilového kotouče nastavený tak, aby zůstala jen mezera 

nezbytně nutná k přísunu materiálu ke kotouči 

 izolace přívodu elektrické energie 

 zakrytování rotujících částí stroje 

 zákaz pracovat v rukavicích 

 při dořezávání krátkých dílů používat posouvací pomůcky 

6.3 Hranolovací pila 

Hranolovací pila značky Walter je prvním ze strojů umístěných uvnitř hlavní 

budovy. Jak název napovídá, používá se k výrobě hranolů, krokví apod. Je to stroj 

napojený na centrální odsávání, jak je z obrázku č. 15 patrné. Z každé strany, jak ze strany 

přísunu materiálu, tak i na straně odběru je pult opatřený válci, tudíž k obsluze stačí jeden 

pracovník, který na jedné straně pomalu tlačí materiál do prostoru kotoučů pily, a když už 

je oříznutý dostatečný kus, tak se přemístí na druhou stranu stroje, kde naopak potahuje již 

oříznutý materiál k sobě. 

 

Obrázek č. 15 Hranolovací pila 

Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 prašnost – poškození dýchacích cest 
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 zasažení obsluhy ulomeným zubem kotouče pily, amputace prstů 

 zasažení elektrickým proudem 

 vtažení obsluhy do stroje 

Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu 

 napojení stroje na centrální odsávání 

 ochranný kryt pilového kotouče nastavený tak, aby zůstala jen mezera 

nezbytně nutná k přísunu materiálu ke kotouči 

 izolace přívodu elektrické energie 

 zakrytování rotujících částí stroje 

6.4 Omítací pila 

Omítací pila značky Herda, viz obrázek č. 16, je další ze strojů umístěných ve 

vzdálenější části od vstupu na pracoviště. Je rovněž napojená na centrální odsávání a 

hlavním produktem, který se pomocí této pily vyrábí, jsou fošny různých šířek, popřípadě 

hranoly malých rozměrů. 

 

Obrázek č. 16 Omítací pila 

Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 prašnost – poškození dýchacích cest 
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 zasažení obsluhy ulomeným zubem kotouče pily, amputace prstů 

 zasažení elektrickým proudem 

 vtažení obsluhy do stroje 

 zasažení obsluhy zpětným vrhem materiálu 

Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu 

 napojení stroje na centrální odsávání 

 ochranný kryt pilového kotouče nastavený tak, aby zůstala jen mezera 

nezbytně nutná k přísunu materiálu ke kotouči 

 izolace přívodu elektrické energie 

 zakrytování rotujících částí stroje 

 kontrola funkčnosti a správného nastavení rozevíracího klínu před zahájením 

práce na stroji 

6.5 Pásová pila 

Pásová pila značky Wravor je první ze tří strojů umístěných v nejfrekventovanější 

části pracoviště. Jak je z obrázku č. 17 patrné, je rovněž napojena na centrální odsávání. 

Obsluha stroje probíhá ze sedátka umístěného na opačné straně stroje, než ze kterého byla 

pořízena fotografie. Na tomto stroji se zpracovává kulatina na požadované rozměry tak, 

aby tyto mohly být následně zpracovány na ostatních strojích. 

 

Obrázek č. 17 Pásová pila 
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Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 prašnost – poškození dýchacích cest 

 vymrštění pilového pásu ze stroje v případě přetržení pásu a zasažení obsluhy 

 zasažení elektrickým proudem 

Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu 

 napojení stroje na centrální odsávání 

 nepoužívat natržené zprohýbané nebo jinak poškozené pilové pásy 

 izolace přívodu elektrické energie 

6.6 Rozmítací pila 

Druhým ze tří strojů v nejfrekventovanější části pracoviště je rozmítací pila. Popis 

stroje i nebezpečí vyplývající z jeho provozu jsou podobné s hranolovací pilou. Pila je 

rovněž na obou stranách opatřena pultem s válci, viz obrázek č. 18, pomocí kterých se 

snadno materiál posouvá do stroje a následně vytahuje produkt a odpadní materiál. 

Hlavním produktem jsou fošny či hranoly středních rozměrů. 

 

Obrázek č. 18 Rozmítací pila 
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Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 prašnost – poškození dýchacích cest 

 zasažení obsluhy ulomeným zubem kotouče pily, amputace prstů 

 zasažení elektrickým proudem 

 vtažení obsluhy do stroje 

Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu 

 napojení stroje na centrální odsávání 

 ochranný kryt pilového kotouče nastavený tak, aby zůstala jen mezera 

nezbytně nutná k přísunu materiálu ke kotouči 

 izolace přívodu elektrické energie 

 zakrytování rotujících částí stroje 

6.7 Hoblovka – tloušťkovačka 

Třetím strojem v nejfrekventovanější části pracoviště je hoblovka. Stroj je 

používaný pouze zřídka jelikož se firma nespecializuje na výrobky, které by bylo nutno 

hoblovat, nicméně pokud by přáním zákazníka bylo mít dřevo ohoblované, pak je tento 

stroj plně funkční. Je rovněž napojen na centrální odsávání, ačkoliv jak lze vidět na 

obrázku č. 19, to je zrovna odpojeno. Stroj se používá na úpravu tloušťky materiálu. 

 

Obrázek č. 19 Hoblovka – tloušťkovačka 
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Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 prašnost – poškození dýchacích cest 

 zasažení elektrickým proudem 

 vtažení obsluhy do stroje 

Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu 

 napojení stroje na centrální odsávání 

 izolace přívodu elektrické energie 

 zákaz pracovat v rukavicích 

 při opracovávání krátkých dílů používat posouvací pomůcky 

6.8 Stojanová bruska pilových pásů 

V prostorách kotelny se nachází stojanová bruska pro broušení pilových pásů používaných 

na pásové pile. Viz obrázek č. 20. 

 

Obrázek č. 20 Stojanová bruska 

Nebezpečí při práci se strojem: 

 hluk – poškození sluchu 

 zasažení očí – poškození zraku 

 zasažení elektrickým proudem 

 vtažení obsluhy do stroje 
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Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu, k ochraně zraku 

 izolace přívodu elektrické energie 

 zákaz pracovat v rukavicích 

6.9 Skladovací plochy 

Skladovací plochy jsou v podniku dvojí. První skladovací plochou je zastřešený 

sklad materiálu, který bych označil jako bezpečný, v případě, že budou dodržovány 

všechny pokyny bezpečného ukládání materiálu. Druhým případem skladování je 

skladování na volném prostranství, viz obrázek č. 21 a obrázek č. 22. 

 

Obrázek č. 21 Skladovací plocha 

 

Obrázek č. 22 Skladovací plocha 

Nebezpečí při skladování: 

 převrácení skladovaného materiálu a zasažení pracovníků 

Přijatá opatření: 

 udržovat skladovací plochy rovné a odvodněné 

 ukládání materiálu vždy za použití VZV 

6.10 Vnitřní a venkovní komunikace 

Vnitřní komunikace jsou používány výhradně osobami. Dopravní prostředky 

nemají na pracoviště přístup, jelikož doprava zpracovávaného materiálu je zajištěna vozíky 

pohybujícími se po kolejích. Dopravní prostředky pak používají venkovní komunikace, 

kde se naopak nepohybují osoby. 

Nebezpečí na vnitřních komunikacích: 

 zakopnutí o kolejnici, pád na rovině 

 zachycení o různé překážky 
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Přijatá opatření: 

 odstranění jakýchkoliv vodorovných prvků vystupujících nad úroveň 

komunikací 

 udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek 

Nebezpečí na vnějších komunikacích: 

 převrácení dopravního prostředku 

 vysypání nákladu 

Přijatá opatření: 

 udržování zpevněných komunikací, tak aby se předešlo tvorbě výmolů 

6.11 Volně loţené předměty 

Mezi volně ložené předměty patří například kanystry s bochemitem, kanystry 

s olejem do strojů, odřezky a náhradní kotouče do pil, viz obrázek č. 23 a obrázek č. 24. 

 

Obrázek č. 23 Volně loţený materiál 

 

Obrázek č. 24 Volně loţený materiál 

 

Nebezpečí volně loţeného materiálu: 

 nepořádek na pracovišti, zakopnutí o materiál, pád osoby 

 pořezání 

Přijatá opatření: 

 udržování pořádku na pracovišti 
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6.12 Ruční motorové řetězové pily 

V podniku se používají dvě ruční motorové řetězové pily, jedna značky Husqvarna, 

viz obrázek č. 25, druhá značky Stihl, viz obrázek č. 26.  

 

Obrázek č. 25 RMŘP Husqvarna 

 

Obrázek č. 26 RMŘP Stihl 

Nebezpečí při práci s RMŘP: 

 hluk – poškození sluchu 

 zasažení odlétávajícím matriálem 

 zpětný vrh pily 

 vibrace 

Přijatá opatření: 

 používání OOPP k ochraně sluchu, obličejový štít 

 nepracovat s pilou nepřetržitě – bezpečnostní přestávky 

 školení pracovníků o zásadách bezpečného používání RMŘP 

6.13 Pouţívání nebezpečných látek 

 Nebezpečné látky používané v podniku jsou zejména motorová nafta – pohon 

nakladače a VZV, dále je to benzín do ručních motorových řetězových pil, oleje pro 

mazání strojů a bochemit na moření dřeva proti hmyzu a škůdcům. Bochemit se zde 

používá zejména v mořicí nádobě, viz obrázek č. 27, která má rozměry 7,5m x 1,5m x 3m. 

Nepoužívá se však čistá látka, viz obrázek č. 28, nýbrž naředěný roztok. Při rozhovoru 

s vedoucím pracovníkem mi bylo řečeno, že koncentrace bochemitu v tomto roztoku se 

nijak přesně nekontroluje. Dolívání vody – dešťová voda z okapů, a dolívání bochemitu, se 

provádí na základě posouzení zabarvení roztoku pouhým okem. Materiál se do nádoby 

vkládá a vytahuje pomocí hydraulického roštu, na který je materiál položen pomocí VZV, 
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tudíž zde zasažení touto nebezpečnou látkou nehrozí. Nicméně při výměně lázně je zde 

riziko styku s látkou. 

 

Obrázek č. 27 Mořicí vana 

 

Obrázek č. 28 Bochemit 

Nebezpečí při pouţívání nebezpečných látek: 

 zasažení chemickou látkou v případě výměny či doplňování lázně 

Přijatá opatření: 

 při nakládání s nebezpečnou látkou se řídit návodem k používání 

6.14 Doprava v areálu 

Dalším nebezpečným faktorem je bezesporu doprava v areálu. Hlavním 

nebezpečím jsou nakladač značky Komatsu a vysokozdvižný vozík značky Desta, viz 

obrázek č. 30. Jiná vozidla se na pracovišti nacházejí jen v případě odvozu materiálu 

zákazníkům. Doprava zpracovávaného materiálu mezi stroji je zajištěná kolejovými 

vozíky, viz obrázek č. 29. V případě, kdy je tento vozík plně naložen, dochází ke snížené 

viditelnosti zaměstnance tlačícího tento vozík, na pracoviště dalšího stroje. 

 

Obrázek č. 29 Kolejový vozík 

 

Obrázek č. 30 VZV Desta 
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Nebezpečí v dopravě v areálu: 

 kontakt vozidla s osobou – zasažení jízdou stroje 

 pád převáženého materiálu a zasažení osoby 

 kontakt s jiným vozidlem, překážkou, převrácení stroje 

Přijatá opatření 

 dodržování zásad bezpečné jízdy v areálu 

 zvuková signalizace při couvání stroje 

 periodická školení řidičů nakladače a VZV 
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7 Aktuální stav BOZP u podniku 

Dokumentace týkající se BOZP je zpracovávána externím pracovníkem, který je 

držitelem certifikátu OZO v prevenci rizik. Tato dokumentace se skládá ze směrnice 

k zajištění BOZP, hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců a bezpečnostní opatření, směrnice pro poskytování OOPP, MPBP – 

provozování dopravy, MŘS – sklad kulatiny, MŘS – sklad řeziva, směrnice zajištění 

pracovně lékařských prohlídek a poslední částí je směrnice pro evidenci a registraci 

pracovních úrazů. 

V dokumentaci je stanoveno, že prověrka BOZP by měla probíhat každých 6 

měsíců. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP pak 1 x 12 měsíců. Toto školení provádí 

externí pracovník, který zpracovával dokumentaci BOZP. Dále je stanoveno, že školení 

zaměstnanců obsluhující VZV by mělo probíhat 1 x 3 roky, stejně jako školení 

poskytování první pomoci. 

Dokumentace je zpracována na odpovídající úrovni, obsahuje všechny základní 

poznatky vycházející z legislativy, zejména pak ze zákoníku práce. Nicméně ta část 

dokumentace, která by měla být ušitá podniku na míru, mi přijde poněkud nedostatečná, 

nebo v některých případech až příliš podrobná, aniž by to bylo nutné vzhledem k četnosti 

vystavování zaměstnanců danému riziku. Tím mám na mysli tu část dokumentace, která 

popisuje hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

a bezpečnostní opatření.  

Dodržování zásad bezpečnosti je však druhou stránkou věci. Za dobu svých návštěv 

v podniku jsem vypozoroval, že některé zásady jsou respektovány a některé nikoliv. 

Z těch, které dodržovány nejsou, bych jmenoval například to, že ani jeden z pracovníků 

nepoužíval při obsluze stroje chrániče zraku ani chrániče sluchu. Zde bych viděl prostor 

pro iniciativu vedoucích pracovníků, kteří mají povinnost kontrolovat používání 

přidělených OOPP. 

Během rozhovoru s vedoucím pracovníkem mi bylo sděleno, že za dobu existence 

firmy došlo pouze k jedinému vážnému pracovnímu úrazu. To považuji za velké štěstí 

vzhledem k nedodržování některých zásad bezpečnosti práce a vzhledem k opomenutí 

některých navržených opatření.   
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8 Porovnání legislativních poţadavků v oblasti hodnocení 

rizik se skutečným stavem 

Oblast vyhodnocení rizik je dle mého názoru vyhodnocena tak, aby byly splněny 

zákonné požadavky. Základní rizika vyplývající z práce na strojích jsou zde detailně 

popsána a vzhledem k použití programu firmy ROVS při vyhodnocení rizik věřím, že 

i navržená opatření jsou v souladu s legislativou. Jak jsem již zmínil, tak problém je zde 

v tom, že v interním dokumentu, týkajícím se vyhledání a vyhodnocení rizik, nejsou 

zahrnuta všechna rizika a naopak některá jsou popsána příliš detailně. Například chybí 

vyhodnocení rizika možného ohrožení zaměstnanců v důsledku vozíkové přepravy 

po kolejích na pracovišti. Oproti tomu používání žebříků je zde sáhodlouze popsáno, což 

jak jsem zjistil z rozhovoru s vedoucím pracovníkem, není opodstatněné. Jde totiž o 

jednopodlažní stavbu, a jak řekl vedoucí pracovník, žebřík se v podniku používá pouze 

k vyčištění ucpaných průduchů centrálního odsávání. 

Plnění požadavku na neustálé zlepšování a neustálé opakování procesu vyhledávání 

a vyhodnocení rizik zde podle mého poněkud pokulhává. Mám za to, že problém je v tom, 

že vedení firmy plně důvěřuje práci externího pracovníka, který jim tuto sekci zpracoval. 

Bohužel už zde neproběhla zpětná vazba, kdy by si vedení firmy zkontrolovalo, zda byla 

vyhodnocena všechna rizika, popřípadě navrhla externímu pracovníkovi, aby jimi 

navrhovaná rizika navíc zapracoval do hodnocení pracovních rizik.   
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9 Posouzení vzájemné vazby rizika a přijatého opatření 

Rizika, která jsou zhodnocena v interním dokumentu hodnocení pracovních rizik, 

mají v tomto interním dokumentu i navržená bezpečnostní opatření. Navržená opatření 

zahrnují například návrh na zabezpečení nebezpečných míst, zejména rotujících pohonů 

strojů, kryty. Záměrně zmiňuji toto opatření z toho důvodu, že jak můžeme vidět na 

obrázku č. 18, tak zde vzájemná vazba rizika a přijatého opatření není žádná, rotující části 

pohonu stroje jsou nezakrytovány. Riziko vyplývající z ocelového profilu, který vyčnívá 

do prostoru, je opatřeno nasazením PET láhve. Dále bych poukázal na používání OOPP. 

Jak jsem již uvedl, tak během mých návštěv jsem neviděl nikoho, kdo by používal chrániče 

sluchu či chrániče zraku, a dokladem toho jak se zde používání OOPP dodržuje je obrázek 

č. 31 níže, kde vidíme podstatnou vrstvu prachu na dlouho nepoužívaných mušlových 

chráničích sluchu. 

 

Obrázek č. 31 Mušlový chránič sluchu 

Prašnost je další z faktorů, u kterého bych se rád pozastavil. Ač je zde zřízeno 

centrální odsávání, tak i přesto na podlaze zůstává vrstva prachu, který se při pohybu 

pracovníků na pracovišti víří a tím ohrožuje zdraví zaměstnanců. Proto bych poukázal na 

to, že při vyhodnocení rizik nestačí spokojit se s faktem, že piliny a dřevný prach jsou 

odsávány centrálně, ale provést například měření zda je výkonnost tohoto odsávání 

dostatečná. Pokud by se měřením zjistilo, že výkon odsávání již počtu strojů nestačí, bylo 

by vhodné zakoupení odsávání o vyšším výkonu či vybavit zaměstnance OOPP k chránění 

dýchacích cest. Vzhledem k hierarchii řízení rizik by zakoupení výkonnějšího odsávání 

mělo být přednější než zakoupení OOPP. 
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Dalším nerealizovaným opatřením je udržování vnitřních komunikací trvale 

volných. Jak lze vidět na obrázku č. 32, komunikace je z více než poloviny zastavěna 

skříňkou a nepořádkem kolem. Z obrázku č. 32 je dále patrné použití nevhodného značení. 

Zákaz vstupu na dveřích zde neplatí totiž všem osobám, tudíž by měl být vyměněn za 

zákazovou značku se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Vhodné by bylo doplnění 

značky příkazové, jelikož se jedná o dveře vedoucí na pracoviště, kde je předepsáno 

používání OOPP k ochraně sluchu. 

 

Obrázek č. 32 Vnitřní komunikace   
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10 Návrh opatření k dodrţení souladu s hierarchií řízení rizik 

Vzhledem k výše popsaným nebezpečím při práci v podniku navrhuji přijetí 

opatření zejména u používání OOPP. Dále navrhuji opatření ke snížení prašnosti při práci s 

vykracovací pilou a navrhuji opatření k odstranění rizika zakopnutí o volně ložené 

předměty na pracovišti. Jako poslední bod navrhuji opatření ke snížení rizik, která jsou 

představována kolejovou dopravou na pracovišti. 

Jak bylo několikrát v této práci zmíněno, nedodržování používání OOPP je značný 

problém v této firmě. Zejména pak nepoužívání mušlových chráničů sluchu, zátkových 

chráničů sluchu a ochranných brýlí, které jsou zaměstnancům poskytovány dle seznamu 

OOPP vypracovaného v rámci dokumentace BOZP. Vzhledem k hierarchii řízení rizik 

proto navrhuji zavedení příkazových značek u každého stroje, kde je povinnost být 

vybaven OOPP. Jelikož se na pracovišti v hlavní budově nacházejí stroje, kde u každého 

stroje je povinnost používat OOPP k ochraně sluchu, navrhuji na vstupní dveře na toto 

pracoviště umístit příkazovou značku přikazující povinnost používat OOPP k ochraně 

sluchu. Dále navrhuji, aby vedoucí pracovníci častěji kontrolovali používání OOPP a 

nedodržování postihovali sankcemi v podobě snížení nebo odebrání prémií a evidování 

porušení pracovní morálky, což při třetím přestupku je opodstatněným důvodem 

k rozvázání pracovního poměru. Toto věřím, že v povědomí zaměstnanců dokáže změnit 

pohled na používání OOPP.  

Práce s vykracovací pilou, stejně jako práce s každým jiným strojem v podniku jsou 

provázeny produkcí pilin a dřevného prachu. Problém u tohoto stroje je to, že není jako 

jediný napojen na centrální odsávání. Je to zřejmě dáno tím, že je stroj umístěn mimo 

hlavní budovu. V souladu s odst. 1, §7 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, proto navrhuji provést měření prašnosti, a na základě výsledků přijmout 

adekvátní opatření. Pokud by měření prokázalo překročení limitů, navrhuji vzhledem 

k hierarchii řízení rizik zřídit k tomuto stroji vlastní centrální odsávání. 

Pro odstranění rizika zakopnutí o volně ložené předměty navrhuji zřízení skladu 

nebo alespoň regálu, kam by tyto věci jako náhradní pilové kotouče, kanystry, ruční 

motorové řetězové pily mohly být umístěny a nepřekážely na pracovišti. Zřízením skladu a 

ukládáním jinak volně ložených předmětů do něj, by se snížilo nebezpečí zakopnutí o tyto 

předměty a rovněž by mohlo dojít k realizaci udržování volných průchodů na vnitřních 

komunikacích. 
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Pro snížení rizika zakopnutí o kolejnici navrhuji zvýšení okolních podlah na výšku 

kolejnice, aby tím vznikla rovná plocha. Ke snížení rizika zasažení ostatních pracovníků 

při tlačení kolejového vozíku navrhuji kola vozíku opatřit patentem, který by zabránil 

tomu, aby noha pracovníka nebyla přejeta, ale odtlačena z kolejnice. 

Tabulka č. 1 Shrnutí přijatých a nově navrţených opatření 

Posuzovaná 

činnost 

Nebezpečí 

plynoucí 

z provádění 

činnosti 

Přijatá opatření 
Mnou navrţená 

opatření 

Co by mělo být 

výsledkem 

Nepoužívání 

OOPP 

Poškození zraku 

Poškození sluchu 

Školení 

zaměstnanců o 

povinnosti 

používat přidělené 

OOPP 

 Zavedení 

příkazového 

značení u 

každého stroje 

 Nedodržení 

používání OOPP 

evidovat jako 

porušení 

pracovní 

morálky 

Zlepšení morálky 

zaměstnanců 

Práce 

s vykracovací pilou 

Poškození 

dýchacích cest 
žádná 

 Provedení 

měření v souladu 

se zákonem 

č.309/2006 Sb., 

§7 odst. 1 

 Na základě 

výsledku měření 

zřídit centrální 

odsávání u stroje 

Sníţení rizika 

Volně ložený 

materiál 

Zakopnutí 

o materiál 

(odřezky, kanystry, 

náhradní pilové 

kotouče) 

Udržování pořádku 

na pracovišti 

 Zřízení skladu 

nebo regálu, kam 

by bylo možné 

tento materiál 

uskladnit 

Odstranění rizika 

Kolejová doprava 

na pracovišti 

Zakopnutí 

o kolejnici 

Přejetí nohy 

zaměstnance 

kolejovým 

vozíkem 

žádná 

 Zarovnání 

podlahy na 

úroveň kolejnic 

 Opatření kol 

vozíku patentem, 

který by odsunul 

nohu 

zaměstnance z 

kolejnice 

Sníţení rizika 
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Závěr  

Cílem práce bylo posouzení vhodnosti a adekvátnosti přijatých opatření vzhledem 

k vyhledaným rizikům na pracovišti. Provedl jsem rovněž srovnání legislativních 

požadavků v oblasti hodnocení rizik se skutečným stavem. Během tohoto srovnání byly 

zjištěny nedostatky, kdy nedošlo k vyhodnocení všech rizik na pracovišti. Dalšími 

nedostatky bylo nepoužívání přidělených OOPP a mimo jiné zakázaná manipulace 

s vysokozdvižným vozíkem. Výsledkem jsou navržená opatření, která by měla být 

v souladu s hierarchií řízení rizik. Jedná se jak, o navržení technická tak organizační. 

Přijetím těchto opatření lze některá, předem neidentifikovaná, rizika naprosto eliminovat. 
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