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Anotace 

Němcová, V.: Posouzení rizik u linky stříhání tkanin a návrh místního provozního 

bezpečnostního předpisu. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015, 58 s. 

 

Cílem této bakalářské práce je posoudit pracovní rizika u nové linky stříhání tkanin, 

která je součástí technologie výroby ochranných oděvů s následným návrhem místního 

provozního bezpečnostního předpisu ve vybrané společnosti. Teoretická část je věnována 

přehledu problematiky managementu rizik. Praktická část se zaměřuje na identifikaci rizik 

zvoleného pracoviště za pomoci metody Kontrolního seznamu s následným vyhodnocením 

jednoduchou bodovou polokvantitativní metodou „PNH“. K ošetření zjištěných rizik byl 

navržen místně provozní bezpečnostní předpis, který zároveň bude sloužit ke školení a 

seznamování pracovníků s možnými riziky, které se ve společnosti vyskytují. 

Klíčová slova: Posouzení rizik, identifikace rizik, bezpečnostní opatření, 

bezpečnostní předpis, linka stříhání tkanin. 

 

Summary 

Němcová, V.: Risk Assessment for a Fabric Cutting Line and Proposal for a Draft 

Local Operation Safety Regulation. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. 

The goal of this Bachelor thesis is to analyze the risks at a new fabric cutting line – 

as a technological component in safety protective clothes production – and to propose a 

draft for a local-operation safety regulation in a given company. The theoretical part 

studies the overview of the management risk issues. The practical part is then focused on 

the identification of the risks of a selected workplace using the Check-list analysis method, 

and on the evaluation using the simple point semi-quantitative method „PNH“. To treat the 

identified risks, local-operation safety regulation was proposed, which would also serve 

during the training of the operating staff, and introducing them to the possible risks in the 

given company.   

Key words: risk assessment, risk identification, precautions, safety code, fabric 

cutting line. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BOZP   Bezpečnost a ochrana při práci 
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ÚVOD 

V současné době se při výrobě většího množství oděvů společnosti neobejdou bez 

pomoci velkých řezacích strojů, s nimiž samozřejmě narůstá i pravděpodobnost vzniku 

pracovních úrazů a dalších poškození zdraví souvisejících s prací. Z hlediska bezpečnosti 

se postupem času výrobní stroje vyvíjejí a zdokonalují, ale dokud bude u těchto strojů 

zapotřebí obsluhy lidským činitelem, vždy bude existovat hrozba poškození zdraví nebo 

vzniku úrazu. 

Cílem mé bakalářské práce je provedení posouzení rizik u nové linky stříhání tkanin, 

která je součástí technologie pro výrobu ochranných oděvů a následně navrhnout místní 

provozní bezpečnostní předpis, který nadále bude upravovat pracovní technologické 

postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zaměstnanců v prostorech tohoto 

zařízení. 

Práci jsem rozdělila do teoretické a praktické části. V úvodu teoretické části se 

zaměřuji na vysvětlení základních pojmů, jejichž význam je nezbytný k porozumění 

problematiky tématu. Následně věnuji pozornost stručnému přehledu právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou základem mé práce. 

Poslední kapitolu této části jsem věnovala problematice vyhledávání a hodnocení rizik, kde 

jsou popsány vybrané postupy a metody. 

V úvodu praktické části chci nejdříve čtenáře seznámit se zvoleným pracovním 

prostředím a jednotlivými částmi linky stříhání tkanin. Poté přejdu k samotnému jádru své 

práce, přičemž zužitkuji informace zpracované v teoretické části. Pro identifikaci rizik 

jsem si vytvořila kontrolní seznam a následné vyhodnocení rizik jsem provedla 

jednoduchou bodovou polokvantitativní metodou „PNH“. V závěru této části navrhnu 

místní provozní bezpečnostní předpis, který bude sloužit k ošetření vyhodnocených rizik. 

Název společnosti v této bakalářské práci není záměrně uveden s ohledem na 

citlivost údajů týkajících se BOZP. 
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1 Vymezení základních pojmů 

Analýza rizik – systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí 

a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. [2] 

Bezpečnostní opatření – prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižující riziko. [2] 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – cílem zajištění BOZP je 

předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci. [12] 

Hodnocení rizik – proces, při kterém se vytváří 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. [1] 

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

charakteristik. [1] 

Management rizik – systematické uplatňování politik, postupů a praktik 

managementu při řešení úkolů. [2] 

Nebezpečí – zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění 

člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci. [1] 

Nebezpečná situace – jakákoliv situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více 

nebezpečím. [2] 

Nebezpečnost – vnitřní vlastnost nebo schopnost nebezpečí způsobit škodu. [1] 

Nebezpečný činitel – stroj, zařízení, látka, objekt, pracovní prostor, technologie, 

pracovní činnost, zvíře, člověk atd. na pracovišti, který má alespoň jednu nebezpečnou 

vlastnost, jež může být zdrojem rizika. [1] 

Nebezpečný prostor – jakýkoliv prostor uvnitř nebo vně strojního zařízení, kde je 

osoba vystavena riziku zranění nebo poškození zdraví. [2] 

Ohrožení – vnitřní vlastnost nebo schopnost čehokoliv (pracovních materiálů, 

zařízení, pracovních metod a praxe) potenciálně způsobit škodu (Návod pro hodnocení 

rizik při práci). [1] 
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Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – jsou ochranné prostředky, které 

misí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při 

výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. [12] 

Posouzení rizik – souhrnný proces analýzy rizik a hodnocení rizik. [1] 

Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované 

nebezpečné události a jejich následků. [1] 
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2  Přehled právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 

Právní a ostatní předpisy pro řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

jsou dány celou řadou souborů předpisů, které stanovují zásadní požadavky pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci a další pracovně právní vztahy. Tyto předpisy mohou být dány 

závaznou nebo nezávaznou formou a řadí se zde např. zákony, nařízení vlády, vyhlášky, 

směrnice, předpisy a normy. 

Mnohé právní předpisy a technické normy, které řeší bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovují své požadavky v návaznosti na vyhledávání a vyhodnocování rizik. Jedná 

se o zásadní procesy systémového přístupu k zajištění BOZP, které nikdy nejsou ukončeny 

a ke kterým je nutné se neustále v pravidelných intervalech vracet. [1] 

Dle platných právních předpisů České republiky je zaměstnavatel povinen 

kontrolovat úroveň BOZP ve své firmě, zvláště pracovní prostředí, výrobní a pracovní 

prostředky, vybavení a stav pracoviště, ale také úroveň rizikových faktorů. [1] 

2.1  Použité právní předpisy a technické normy: 

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

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

v platném znění 

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

pracovní prostředí, v platném znění. 

 ČSN ISO 31000. Management rizik – Principy a směrnice.  

 ČSN EN 31010. Management rizik – Techniky posuzování rizik. 

 ČSN EN ISO 12100 (833001). Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné 

zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. 

 

 



5 

 

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

Zákoník práce je základním pracovním předpisem upravujícím pracovně právní 

vztahy (tzn. vztahy typicky mezi zaměstnavatelem a zaměstnaným).   

Z hlediska BOZP je zaměstnavatel povinen:  

 zajistit bezpečnost a ochranu všech zaměstnanců při práci, 

 zajistit bezpečnost a ochranu všech fyzických osob zdržujících se na jeho 

pracovišti, 

 hradit náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření 

k předcházení rizikům, 

 prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat, 

 vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, není-li 

však možné rizika odstranit, je povinen přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno, 

 nepřipustit výkon zakázané práce, informovat zaměstnance o zařazení jejich 

činností do kategorizace prací, zajistit zaměstnancům první pomoc, 

 zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech, které 

se týkají jejich vykonávané činnosti,  

 není-li možné rizika odstranit nebo omezit prostředky kolektivní ochrany, 

zaměstnavatel je povinen poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, 

pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné 

nápoje, 

 vést knihu úrazů a evidovat v ní všechny úrazy a stanovit opatření proti 

opakování tohoto úrazu, 

 zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána 

nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích. 

 řešit další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a zajistit účast zaměstnanců na řešení otázek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 

Toto nařízení se vztahuje na bezpečný provoz a používání strojů, ale také vymezuje 

některé pojmy a požadavky jako např.: používání zařízení, nebezpečný prostor, ochranná 

zařízení, oprávnění zaměstnance k obsluze zařízení, opravy a seřizování, průvodní 

dokumentací, provozní dokumentaci, místní provozní bezpečnostní předpis a normovou 

hodnotu. Dále zahrnuje vybavení zařízení zábranou, bezpečnostní ovládání, ochranná 

zařízení a další minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení. 

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

prostředí, v platném znění. 

Toto nařízení vlády upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.  

Tyto požadavky jsou: 

 Pracoviště musí být udržována potřebnými technickými a organizačními 

opatřeními pro bezpečnost a zdraví osob, 

 bezpečný stav pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných 

zdrojů ohrožení vykonávané činnosti, omezení úrovně rizikových faktorů, 

požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a 

zařízení, 

 uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před škodlivými 

účinky pracovních a technologických postupů a výrobních procesů, včetně 

určení osob k zajištění bezpečného provozu, používání, údržby, úklidu, čištění 

a opravy pracoviště, 

 obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace, 

 umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních zařízení, skladových 

prostorů, komunikačních ploch a vymezením pracovního místa zaměstnanci, 
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 stanovení termínů a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a 

rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních 

zařízení. 

ČSN ISO 31000. Management rizik – Principy a směrnice 

Norma popisuje systematický a logický proces identifikace, analýzy a ošetřování 

rizik tak, aby byl tento proces efektivní. Lze jej aplikovat na jakoukoli organizaci v mnoha 

oblastech a na mnohých úrovních. Může být aplikována jak v počátcích vzniku organizace, 

tak i v průběhu její existence. Lze ji uplatnit pro specifické funkce, ale také projekty nebo 

činnosti. 

 Umožňuje organizacím například:  

 zvýšit možnost dosažení cílů,  

 zlepšovat identifikování příležitostí a hrozeb, 

 být v souladu s příslušnými požadavky zákonů, předpisů a  norem, 

 zlepšit provozní funkčnost i efektivnost, 

 minimalizovat ztráty, 

 vytvořit spolehlivou základnu pro rozhodování a plánování. 

 ČSN EN 31010. Management rizik – Techniky posuzování rizik 

Tato mezinárodní norma je spojena s normou ISO 31000. Poskytuje návody k volbě 

a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik. Pomáhá udržovat správnou praxi 

při volbě a používání technik posuzování rizik. Výhodou této normy je, že je obecná, proto 

může poskytnout návod pro různé průmyslové odvětví a typy systémů. 
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 ČSN EN ISO 12100 (833001). Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro 

konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika 

Účelem normy je vybavit konstruktéry souhrnným systémem a návody pro vývoj 

strojních zařízení, které umožní následnou bezpečnost konstrukce strojů pří jejich 

používání. Popisuje základní terminologii, zásady a metody pro dosažení bezpečnosti při 

konstrukci strojního zařízení. Specifikuje zásady posouzení a snižování rizika, které jsou 

založeny na znalosti a zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazů a rizik u strojních 

zařízení. Obsahuje postupy pro identifikaci nebezpečí, odhad a hodnocení rizik.  
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3 Posouzení a ošetření rizik 

Mezi základní kroky posuzování rizik patří identifikace, analýza a následné 

vyhodnocení tak, aby zjištěná rizika byla odstraněna nebo ošetřena na minimální úroveň 

nebezpečnosti. Tyto jednotlivé kroky spolu souvisí a navazují na sebe. Provádí se nejen v 

oblasti BOZP, ale také v mnoha dalších jako např. pojišťovnictví, krizový management či 

management spolehlivosti technických zařízení. Celý tento systém lze také nazývat 

management rizik. Procesem managementu rizik je systematické uplatňování 

manažerských politik, postupů a zavedené praxe u činností sdělování, konzultování, 

stanovení kontextu, a zjišťování, analyzování, hodnocení, ošetřování, monitorování a 

přezkoumávání rizik. [5] 

Účelem posuzování rizik je poskytnout informace a analýzu založenou na faktech s 

cílem zasvěceně rozhodnout, jak ošetřit určitá rizika a jak volit mezi variantami. [6] 

Při provádění posuzování rizik je třeba mít jasno zejména v těchto oblastech: 

 kontext a cíle organizace, 

 rozsah a typ přijatelných rizik a způsob, jak ošetřit nepřijatelná rizika, 

 způsob členění posuzovaných rizik do organizačních procesů, 

 metody a techniky používány k posuzování rizik a jejich příspěvek k procesu 

managementu rizik, 

 delegovat odpovědnost, schopnost nést odpovědnost a oprávnění k provedení 

posuzování rizik, 

 dostupné zdroje k provedení posuzování rizik, 

 způsob podávání informací o rizicích a jak budou následně přezkoumány. [6] 
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Na obrázku 1. lze vidět diagram procesu posouzení rizik. 

                                    Obr. 1 Diagram procesu posouzení rizik [1] 

 

3.1 Komunikace a konzultace 

Je nedílnou součástí celého procesu, který se prolíná všemi stádií managementu rizik. 

Je nezbytné, aby se na tomto kroku podíleli nejen zaměstnanci, ale také zainteresované 

strany. Všechny dotčené strany by se měly zúčastnit a zapojit v jednotlivých krocích. [6] 

3.2  Stanovení kontextu 

Pomocí stanovení kontextu vyjadřuje organizace své cíle a určuje vnější a vnitřní 

parametry, které by měly být zohledněny při management rizik. Také stanovuje kritéria a 

rozsah rizik pro zbývající proces. Cílem je vymezení oblasti, která bude rizika řídit, 

popisovat samotný proces řízení rizik a určí osoby odpovědné za jednotlivé činnosti 

v rámci tohoto procesu. [14] 
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3.3  Identifikace rizik 

Organizace by měly identifikovat zdroje rizik, oblasti dopadů, události, jejich příčiny 

a jejich potenciální následky. Účelem tohoto kroku je vygenerovat vyčerpávající seznam 

rizik, založených na těch událostech, které mohou tvořit, rozšiřovat, předcházet, 

znehodnotit, zrychlovat nebo zpožďovat provedení cílů. [5] 

Organizace má pro identifikaci rizik používat nástroje a techniky, které jsou 

přizpůsobeny pro její cíle a způsobilosti a pro rizika, se kterými se může setkat. Vhodné a 

aktuální informace jsou pro identifikování rizik důležité. Ty mají obsahovat, pokud je to 

možné, vhodné podklady z minulosti. Do identifikování rizik mají být zapojeni lidé s 

příslušnými znalostmi. [5, 14] 

Pokud omezíme riziko ohrožující zdraví a životy lidí, můžeme říci, že práce se stává 

bezpečnou. Základním předpokladem pro zachování bezpečnosti práce v podniku je 

identifikace možných rizik, jejich následné pravidelné přehodnocování a použití výsledků 

hlavně k prevenci rizik. Identifikaci rizik je nutno provádět v návaznosti na změnách 

podmínek v organizační, technické a technologické oblasti. 

V dnešní době lze použít řadu metod, kterými můžeme rizika identifikovat a 

vyhodnocovat. Je ovšem důležité vybrat vhodnost metody jak ve vztahu k riziku, tak k 

dané situaci. Komplikací při hodnocení rizik však často bývá nedostatek potřebných 

informací. 

Aby byl zaměstnavatel schopen stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců, je zapotřebí vytvořit podklady, pomocí kterých je možno riziko 

odstranit, předcházet mu nebo jej minimalizovat. [1] 

 Základní kroky jsou: 

 vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností, 

 vyhledat nebezpečí, 

 stanovit a ohodnotit rizika, 

 odstranit / omezit rizika, 

 vyhodnotit zdravotní rizika, 

 pravidelné hodnocení rizik, 

 projednání zjištěných rizik se zaměstnanci. 
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3.3.1 Metody identifikace rizik 

V praxi lze použít celou řadu metod pro identifikaci rizik. Ty nejznámější a 

nejpoužívanější jsem proto ve zkratce popsala v následující části. Větší pozornost je 

věnována kontrolnímu seznamu, jelikož jsem pomocí něj identifikovala rizika v praktické 

části této práce. Zvolila jsem tuto metodu z důvodu časové nenáročnosti a možnosti 

pochopení i neodborníky. 

 Kontrolní seznam (Check-lists) 

Identifikace rizik pomocí kontrolního seznamu je jedna z nejjednodušších, 

nejpoužívanějších a nejrychlejších metod s širokým využitím. Díky snadné použitelnosti 

tvoří základ pro vyhodnocování nebezpečných situací. Při identifikaci touto metodou se 

porovnává skutečný stav s předepsanou normou nebo právním předpisem. Kontrolní 

seznam je tvořen seznamem otázek, které stanovují určité nedostatky, na které musí být 

formulována jednoznačná odpověď „ano“ či „ne“. Jejich struktura se může měnit od 

jednoduchého seznamu až po složitý formulář. Vytvářet by jej však měli zkušení odborníci 

s dostatečnou praxí a odbornými znalostmi. Jeho výhodou je použitelnost v kterékoliv 

etapě pracovního procesu nebo systému. [11, 14] 

 Strukturované a semistrukturvané rozhovory 

Pomocí těchto rozhovorů se dotazovaným osobám pokládají soubory otázek, které 

daného dotazovaného povzbuzují nahlížet na situace z různých hledisek a identifikovat 

rizika z jeho pohledu. [6] 

 „Co se stane, když…“ (What if…) 

Metoda „Co se stane, když…“ je tvořena pracovními poradami ve stylu 

brainstormingu. Zkušený tým při jednotlivých krocích metody identifikuje nebezpečí 

formou otázek a odpovědi. Široce použitelná a rychlá metoda, jejichž výhodou je menší 

časová náročnost a vysoká efektivnost. [14] 
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 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP - Hazard and Operability 

 Analysis) 

Patří mezi nejrozšířenější metody pro identifikaci nebezpečí technických zařízení. 

Jedná se o strukturovanou a systematickou studii bezpečnosti, která zkoumá již existující 

nebo plánovaný postup, proces, produkt nebo systém. Účelem této metody je definice 

řádné funkce během provozního období zařízení. Při jejím použití se využívá systém 

klíčových slov. [1] 

3.4  Analýza rizik 

Analýzou rizika se rozumí systematické použití dostupných informací, metod a 

postupů, k identifikaci nebezpečí a následnému odhadu rizika z tohoto nebezpečí 

plynoucího. Analýza rizik poskytuje možnost přijímat opatření k předcházení vzniku nebo 

omezení důsledků hrozícího nebezpečí. Prioritou v tomto procesu je identifikace rizik, 

protože pokud nedokážeme riziko identifikovat, nejsme schopni jej analyzovat a účinně se 

proti němu bránit. [6] 

Cílem každé analýzy rizika je omezit (redukovat) veškerá rizika, či vyloučit 

nebezpečí, která daná rizika způsobují v celém životním cyklu stroje. 

Analýza může být kvalitativní, semikvantitativní, kvantitativní nebo může být jejich 

kombinací. 

3.4.1 Kvalitativní analýzy 

Analýza, která používá kvalitativního odhadu rizika určité události, je to nečíselný 

popis, zde je identifikován a popsán zdroj rizik, relativní ocenění závažnosti zdrojů rizik, 

identifikace, sestavení a popisu scénářů případných havárií. [14] 

3.4.2 Semikvantitativní analýza 

Jsou to kvalitativní škály doplněny hodnotami. Cílem je vytvořit škály tak, aby byly 

podrobnější, než může obvykle poskytnout kvalitativní analýza. Užití semikvantitativní 
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analýzy je důležité věnovat zvláštní pozornost, jelikož vybrané hodnoty nemusejí správně 

popisovat skutečnost, a to může vést k nesrovnalostem, k neobvyklým či nesprávným 

výsledkům. Semikvantitativní analýza nemusí správně rozlišovat rozdíly mezi riziky, 

zejména když následky nebo pravděpodobnosti událostí jsou mimořádné. [14]  

3.4.3 Kvantitativní analýza 

Analýza, která používá systematický postup číselného vyjádření očekávané četnosti a 

následků potenciálních událostí spojených s provozem nebo zařízením. Je založena na 

inženýrském odhadu, vyhodnocení a matematických metodách. Obvykle se skládá z: 

• identifikace a popisu možných nebezpečných událostí a jejich možných konečných 

stavů pro identifikované zdroje rizik, 

• odhadu pravděpodobnosti výskytu každého možného konečného stavu každé 

nebezpečné události, 

• výpočtu následků každého možného konečného stavu případné každé nebezpečné 

události a kombinace pravděpodobností a následků, tzv. míry rizika, 

• míra rizika se vyjadřuje obvykle jako individuální a společenské riziko. [14] 

3.5  Hodnocení rizik 

Účelem hodnocení rizik je napomoci při rozhodování, založeném na výstupech z 

analýzy rizik, která rizik a potřebují být ošetřena a pro stanovení priorit pro 

implementování řešení. Hodnocení rizik zahrnuje porovnání úrovně rizik nalezených v 

průběhu procesu analýzy se stanovenými kritérii rizik při zohledňování kontextu. Na 

základě tohoto porovnání může být zvážena potřeba řešení. [5, 6] 

Pomocí hodnocení rizik se vytvoří podklady, které umožní zaměstnavateli stanovit 

opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců. Tyto podklady mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. Smyslem celého postupu je získat přehled o rizicích v celém pracovním systému a 

následně vytipovat nejzávažnější rizika, na která by se měl zaměstnavatel soustředit v prvé 

řadě. V praxi lze použít různých metod a postupů, které vycházejí ze znalosti a zkušenosti 

hodnotitelů. 
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Za některých okolností může hodnocení rizik vést k rozhodnutí provést další 

analýzu. Hodnocení rizik může rovněž vést k rozhodnutí neošetřit riziko žádným jiným 

způsobem, než dosavadními zavedenými opatřeními. Takové rozhodnutí bude ovlivněno 

postojem organizace k rizikům a kritérii rizik, která byla stanovena v rámci organizace. [5] 

3.5.1 Příklady metod pro hodnocení rizik 

Existuje řada metod pro analýzu a hodnocení rizik, které jsou níže ve zkratce 

popsány. Větší pozornost je však věnována jednoduché bodové polokvantitativní metodě 

„PNH“, jelikož jsem si ji zvolila pro vyhodnocení rizik v praktické části této práce. 

Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PNH“ 

Tato jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PNH“ slouží k  vyhodnocení 

rizik ve třech položkách: 

 pravděpodobnost ohrožení (P),  

 pravděpodobnost následků (N) – závažnost, 

 názor hodnotitelů (H). 

Pravděpodobnost ohrožení (P) značí pravděpodobnost uvažovaného nebezpečí, 

které může nastat, hodnotí se podle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně čísly      

1 – 5. Tato stupnice je vysvětlena v tabulce 1. [10] 

Tabulka 1: Bodové hodnocení P-pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí. 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

 



16 

 

Pravděpodobnost následků (N) značí možné následky ohrožení, taktéž je stanovena 

vzestupnou stupnicí 1 – 5. Tato stupnice je vysvětlena v tabulce 2. [10] 

Tabulka 2: Bodové hodnocení N-možné následky ohrožení. 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz (pracovní neschopnost) 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 

Těžký úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 

 

Názor hodnotitelů (H) zohledňuje se míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených 

osob, čas působení, provozní praxe, chyby pracovníků, zkušenosti zaměstnanců, stáří a 

stav technologických zařízení, vliv pracovního systému, pracovního prostředí apod.  

Rovněž je užito klasifikace stupni 1 - 5. Tato stupnice je vysvětlena v tabulce 3. [10] 

Tabulka 3: Bodové hodnocení H - názor hodnotitele 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

Větší vliv na míru nebezpečí a ohrožení 3 

Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 4 

Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost 

a následky ohrožení a nebezpečí 
5 

 

Výsledné hodnocení rizika, následně získáme součinem jednotlivých kritérií, a to 

nám udává míru rizika R. Toto výsledné hodnocení je vysvětleno v tabulce 4. 

R = P x N x H 
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Tabulka 4: Výsledné hodnocení rizik 

Riziková kategorie Míra rizika Závažnost rizika 

I. R > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 50 -100 Nežádoucí riziko 

III. 10 - 50 Mírné riziko 

IV. 3 - 10 Akceptovatelné riziko 

V. pod 3 Bezvýznamné riziko 

 

Získané bodové rozpětí pak vyjadřuje nutnost přijetí opatření ke snížení rizika. Při 

stanovení rizikové kategorie závažnosti vyhodnocených rizik, které je následně rozděleno 

do pěti částí: 

I. Nepřijatelné riziko 

 katastrofické důsledky, vyžadující okamžité zastavení činnosti nebo odstavení 

z provozu, [10] 

II. Nežádoucí riziko 

 vyžadující urychlené provedení bezpečnostních opatření ke snížení rizika na 

přijatelnou úroveň, [10] 

III. Mírné riziko 

 bezpečnostní opatření nutno realizovat dle zpracovaného plánu podle 

rozhodnutí vedení podniku, prostředky na snížení rizika musí být 

implementovány v stanoveném časovém období, je-li toto riziko spojeno s 

nebezpečnými následky, musí se provést další zhodnocení, aby se upřesnila 

pravděpodobnost vzniku úrazu, [10] 
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IV. Akceptovatelné riziko 

 riziko přijatelné se souhlasem vedení, je nutno zvážit náklady na případné 

řešení nebo zlepšení, nepodaří-li se provést technická bezpečnostní opatření ke 

snížení rizika, je třeba zavést vhodná opatření organizační, [10] 

V. Bezvýznamné riziko 

 není vyžadováno žádné zvláštní opatření, je však nutno na existující riziko 

upozornit a zajistit organizační opatření. [10] 

 

 Metoda BOMECH 

Metoda vyvinuta pro posuzování rizik strojů, ale také lze použít pro posouzení rizik 

pracovišť a zařízení. Důležitým předpokladem k použití této metody je dodatečná 

kvalifikace posuzovatelů. 

Jednotlivá rizika jsou podrobena hodnocení podle následujících kritérií: 

 N...nejpravděpodobnější následek ohrožení, 

 O…počet současně ohrožených osob, 

 P…pravděpodobnost existence nebezpečného faktoru, 

 E…doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok,   

 R…možnost obranné reakce, 

 Z…nároky na psychofyzické vlastnosti člověka při činnosti v poli rizika,   

 K…nároky na bezpečnostní kvalifikaci 

 I…identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti nebezpečného činitele, 

 D…dynamičnost, tzn. změna nebezpečnosti nebezpečného činitele, 

 V...citlivost nebezpečnosti nebezpečného činitele na vliv pracovního prostředí. 
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 Kittsova metoda 

Metoda určena pro hodnocení méně závažných zdrojů rizik prostřednictvím tzv. 

,,Karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím. Možno aplikovat na stroje, provozy i složité 

subsystémy, avšak výsledky mohou být objektivní. [2] 

Parametry hodnocení: 

 A – počet osob vystavených nebezpečí, 

 B – závažnost, 

 C – počet úrazů, ke kterým za těchto podmínek již došlo 

 D – četnost ohrožení, 

 E – názor vedení. 

 Metoda VÚBP Praha 

Metoda VÚBP Praha je jednoduchá metoda výzkumného ústavu bezpečnosti práce. 

Hodnotí rizika na základě dvou kritérií. Jedná se o pravděpodobnost, která se vyjadřuje v 

šesti kategoriích a jejich následky vyjádřeny v kategoriích čtyřech. Stanovení 

pravděpodobnosti vzniku nehody a jejích následků umožní určit kategorii rizika přiřazením 

příslušné hodnoty v tabulce tzv. matici rizik. Přijatelnost rizik je rozdělena do čtyř 

kategorií. [2] 

 JBM (jednoduchá bodová metoda) 

Jednoduchá bodová metoda je určena ke snadnému vyhodnocení vyhledaných rizik 

pomocí stanovených kritérií. Kritérium zde představuje pravděpodobnost nežádoucího 

následku, jenž může způsobit expozici rizika. Následným kritériem je expozice rizika, 

vyznačuje se časem, po který je zaměstnanec potencionálně vystaven riziku za rok. Poté se 

hodnotí ochranná reakce při vzniku rizikové situace před ohrožením zdraví a dále následky 

rizika. Do vyhodnocovací tabulky k vyhledaným rizikům přiřadíme body podle daného 

bodového hodnocení. Součinem jednotlivých koeficientů pak získáme výslednou míru 
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rizika, podle které se určí závažnost rizika a nutnost jeho řešení. Metoda také umožňuje 

stanovit výhodnější provedení navržených opatření v závislosti na počtu zaměstnanců. [1] 

3.6  Ošetření rizik 

Zahrnuje výběr pro změnu rizik a jejich zavedení. Po ošetření rizika následuje 

cyklický proces opětovného posuzování nové úrovně rizika se zaměřením na určení 

přijatelnosti vůči dříve stanoveným kritériím, aby se rozhodlo, zda je nutné další ošetření. 

Možnosti pro ošetření rizik se však nemusí navzájem vylučovat nebo nemusí být vhodné 

za všech okolností, protože může vnést nové riziko v důsledku chyby nebo neefektivního 

opatření. [6] 

3.7  Monitorování a přezkoumávání 

Monitorování a přezkoumávání je plánovaná součást procesu managementu rizik, 

jejichž účelem je pravidelná kontrola a dohled. Zajišťuje efektivnost managementu rizik a 

podporu jeho výkonnosti. Výsledky monitorování a přezkoumávání by měly být 

zaznamenávány a hlášeny vhodným způsobem. [6] 
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4 Představení společnosti 

Vybraná společnost je specializovaný výrobce ochranných oděvů pro všechny 

profese, které vyžadují mimořádnou ochranu a komfort v extrémních situacích. Jejich 

zákazníci jsou hasiči, pracovníci v průmyslu, policie, armáda a záchranáři. Tato společnost 

je na trhu přes 20 let a za tu dobu se stala tradičním evropským i mimoevropským 

dodavatel. [9] 

Při vzniku firma zaměstnávala pár desítek zaměstnanců. S postupem času se však 

rozrostla a v dnešní době se chlubí více než 100 pracovníků, a tím se řadí mezi největší 

textilní podniky v České republice. 

Společnost je tvořena z několika prostor a pracovišť (šicí dílna, stříhárna, kanceláře, 

sklady, jídelna, sociální zařízení, zasedací místnost, ředitelství a administrativní prostory). 

Linka stříhání tkanin, která je tématem této bakalářské práce, se nachází v prostorách 

stříhárny.                                                     
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5 Posuzované pracoviště  

Linka stříhání tkanin se nachází v hale velikosti 35x12m s výškou 4m. Obvodové 

zdivo dílny je zděné a strop tvoří ocelové nosníky s plechovou střechou. Celá budova je s 

venkovním zateplením. Hala má dostatečné množství okenních otvorů, kterými jde do 

místnosti adekvátní množství slunečního svitu, avšak za zatažené oblohy je zapotřebí 

umělého osvětlení. Teplota na pracovišti se pohybuje okolo 20° C, v letních měsících je 

však teplota o něco vyšší a hala je vybavena klimatizací. Podlaha je tvořena keramickou 

dlažbou bez jakýchkoliv nerovností. V prostorách se také nachází stávající linka stříhání 

tkanin a regály s uloženými tkaninami, tyto skutečnosti ovšem do posuzování rizik 

nebudou zahrnuty. Rozložení haly lze vidět na obrázku 2. 

                                             Obr. 2 Rozložení haly 

 

Legenda místnosti: 

1. chodba 

2. výrobní hala 

3. stávající linka stříhání tkanin 

4. nová linka stříhání tkanin 
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5. regály 

6. regály 

7. sklad 

8. kancelář 

9. technická místnost 

5.1  Popis linky stříhání tkanin 

Linka stříhání tkanin je strojní zařízení, které bylo dovezeno do České republiky jako 

úplné strojní zařízení vyrobené německou společnosti Bullmer. Tato společnost daný stroj 

dopravila, nainstalovala na pracoviště a seznámila pracovníky výroby a údržby se 

základním ovládáním. Také dodala průvodní a provozní dokumentaci v anglickém a 

německém jazyce s českým překladem. 

Linka stříhání tkanin (topcut-bullmer Cradle AWM 2000 a Transroll 2000)je zařízení 

sloužící k řezání obrysů především textilních plošných útvarů v jednom nebo vícevrstvém 

náloží a je obsluhována jedním pracovníkem. [7] 

Součástí linky na stříhání tkanin je systém nazvaný transroll, dále vyrovnávací sklad 

(„kolébka“) a cutter, jejichž funkce a činnosti jsou popsány v následující části. 
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Na obrázku 3. lze vidět fotografii zařízení. 

 

 

Obr. 3 Linka stříhání tkanin 

5.1.1 Transroll 

Transroll je umístěn v zadní části linky. Jeho část tvoří prostor, kde se nachází 

pohyblivé rameno se stojanem na tkaniny. Toto rameno odebírá zvolenou roli s tkaninou a 

vkládá ji do „kolébky“. Prostor transrollu je z bezpečnostních důvodů opatřen čidlem proti 

vstupu osob, které na dané pracoviště za chodu zařízení nesmí vstupovat, protože by 

rameno v aktivním stavu mohlo způsobit úraz nebo poškodit zdraví těchto osob. Tento 

pracovní prostor je z jedné strany zabezpečen proti vstupu ohrazením a na druhé straně 

možného vstupu do nebezpečného prostoru je fotobuňka, která při detekování pohybu 

uvede stroj do klidu.  
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Jestliže je zapotřebí výměna některé z rolí s tkaninou, je tato činnost možná pouze 

osobou s oprávněním k tomuto úkonu, a v tomto případě, musí být stroj zajištěn proti 

uvedení do chodu a to jeho vypnutím. 

Na obrázku 4 je fotografie transrollu. 

 

Obr. 4 Transroll 

5.1.2 Vyrovnávací sklad („kolébka“) 

Pomocí transrollu se zvolená role s tkaninou přenese do „kolébky“, která slouží 

k vyrovnání a natažení dané látky. Zde je role uložená a pomocí vzduchotechniky dojde 

k jejímu roztáhnutí na transportní pás. Tento pás zadanou látku rozprostře až do prostoru 

řezací části, tj. do prostoru, kde budou později stříhány jednotlivé díly. Fotografie 

„kolébky“ je zobrazena na obrázku 5. 
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Obr. 5 „Kolébka“ 

5.1.3 Cutter 

Cutter stříhá potřebné díly, jejichž tvar je zadán počítačem. Na konstrukci pásu je 

připevněná pojízdná hlavice se zabudovaným speciálním nožem, který dokáže prořezat 

několik na sebe naložených vrstev tkanin ve velmi krátkém čase. Celá tato pracovní 

činnost je ovládána počítačově. Po nařezání dílů přejíždí jednotlivé díly do bezpečné zóny, 

kde se kusy odebírají ručně. Konstrukce pojízdné hlavice je vybavena bezpečnostním 

prvkem, který pří nárazu do jakékoliv překážky uvede linku do klidové polohy, a to 

vypnutím.  
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Na obrázku 6 je fotografie cutteru. 

 

Obr. 6 Cutter 
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6 Sběr vstupních dat 

Vycházela jsem ze získaných informací o rizicích, která vznikají při práci v daném 

prostředí posuzované společnosti. Tyto získaná data mi nadále poslouží v části identifikace 

rizik. 

 

Při sběru vstupních dat jsem vycházela z těchto dokumentů: 

 průvodní dokumentace zařízení (linky),  

 prevence rizik ve společnosti, včetně kategorizace prací, 

 informace o vzniklých pracovních úrazech, 

 konzultace se zaměstnanci. 

6.1  Průvodní dokumentace  

Pří získávání bližších informací o provozní lince jsem vycházela s dokumentů, které 

byly společnosti poskytnuty při montáži linky. Jedná se o návod k obsluze, návody pro 

manipulaci, údržbu, opravy atd. 

6.2  Prevence rizik ve společnosti 

Ve směru prevence rizik působí ve společnosti externí zaměstnanec, který má 

odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik. 

Na střihárenské hale je celkem 8 zaměstnanců z toho 1 muž. Pro práci na posuzované 

lince je vyškoleno 5 osob z toho 1 muž, ostatní osoby nemají žádná pracovní uplatnění pro 

obsluhu tohoto zařízení. Konkrétně se jedná o obsluhu linky stříhání tkanin, která 

nezahrnuje obsluhu transrollu (k této činnosti mají uplatnění 4 zaměstnankyně) a dále 

obsluha transrollu a údržba linky. Tento zaměstnanec má jako jediný oprávnění k opravám, 

seřizování, údržbě, kontrole a obsluze zařízení a je pro tuto činnost speciálně proškolen. 

Kategorizace prací pro profese celé haly byla zařazena do výsledné kategorie 2.  
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Pro dané pracovní činnosti jsou stanoveny následující rizikové faktory uvedeny  

v tabulce 5 a 6: 

 

Tab. 5 Kategorizace prací pro obsluhu stříhací linky 

Rizikový faktor hluk 

Kategorie 2 

 

Tab. 6 Kategorizace prací pro mechanika strojů a obsluhu transrollu 

Rizikový faktor hluk pracovní poloha lokální svalová zátěž 

Kategorie 2 2 2 

 

Dále zaměstnavatel svým zaměstnancům zajistil osobní ochranné pracovní 

prostředky (dále jen OOPP). Obsluha linky stříhání tkanin je vybavena pracovní ochrannou 

obuvi a mechanik strojů a obsluhy transrollu má zajištěné pracovní kalhoty, ochranné 

tričko, pracovní rukavice prstové, pracovní obuv s vyztuženou špičkou, ochranné rukavice 

a chrániče sluchu (zátkové, mušlové). 

6.3  Pracovní úrazy 

U nové střihárenské linky nebyly doposud zaznamenány žádné pracovní úrazy, 

vzhledem ke krátké době používání linky, ale byly zaznamenány pracovní úrazy 

v souvislosti s manipulací s materiálem a jednalo se o zranění palce při zakopnutí, 

zhmoždění ruky při manipulaci s tkaninou a při jiných pracovních činnostech. [9] 
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7 Identifikace rizik 

Jedná se o posouzení rizik u nově zavedené linky stříhání tkanin, která se od stávající 

linky liší rozměry, technickými prvky a dostupnými funkcemi. 

Posoudí se, jak a kdo může být nebezpečím ohrožen. Tyto informace lze získat ze 

zkušenosti hodnotitelů a zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních úrazů, nehod, ale i z 

evidence drobných poranění. Pro identifikaci rizik jsem zvolila metodu kontrolního 

seznamu, z důvodu časové nenáročnosti a možnosti pochopení i neodborníky. Tato metoda 

již byla popsána v kapitole 3.3.1. 

Při sestavování kontrolního seznamu jsem vycházela z následujících podkladů: 

 zdroje a následky potenciálních rizik stroje a zařízení v normě ČSN EN ISO 

12100, [13] 

 Požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, [3, 4, 8] 

 osobní prohlídka prostor a pracovního prostředí, 

 konzultace s ředitelkou výroby a zaměstnanci, 

 konzultace s odborně způsobilou osobou společnosti, 

 údaje o stávající lince. 

Kontrolní seznam jsem rozdělila do tří části: 

 pracoviště a pracovní prostředí, 

 obsluha linky stříhání tkanin (kromě transrollu), 

 obsluha transrollu a údržba linky. 

 

Pro vysvětlení zvolených odpovědí, v případě označení pole ANO se jedná o splnění 

požadavků. V opačném případě při odpovědi NE požadavek splněn není. 

Identifikována nebezpečí jednotlivých části pomocí kontrolního seznamu jsou uvedena 

v tabulce 7.  
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Tab. 7 Kontrolní seznam 

Pracoviště a pracovní prostředí 

Číslo 

položky 
Zdroj možných rizik Ano Ne 

1. Je podlaha bez nerovností? X 
 

2. 

Je podlaha v průběhu práce udržována uklizená, bez 

napadaných zbytků tkanin, které by mohly být zdrojem 

zakopnutí nebo uklouznutí? 
 

X 

3. Jsou přístupové komunikace trvale volné? X 
 

4. Je ulička mezi linkou a regály dostatečně široká? 
 

X 

5. 
Jsou na pracovišti místa styku s elektrickým proudem 

zajištěna proti zásahu pracovníka? 
X 

 

6. Je pracoviště uklízeno každý den? X 
 

7. Je pracoviště dostatečně osvětleno? X 
 

8. 
Jsou zařízení představující zdroj hluku, zajištěna tak, aby 

jejich expozice byla snížena na co nejnižší úroveň? 
X 

 

9. 
Jsou všichni pracovníci vybaveni prostředky pro ochranu 

sluchu?  
X 

10. 
Je nebezpečný prostor kolem zařízení označen a 

ohrazen? 
X 

 

11. Je pracovní prostředí klimatizováno? X 
 

12. 
Je pracovní prostor zajištěn proti poranění osob 

pohybující se části zařízeni?  
X 

13. 
Jsou na pracovišti snadno dostupné prostředky první 

pomoci? 
X 
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14. Je návod k použití uschován v blízkosti zařízení? X  

Obsluha linky stříhání tkanin 

15. Je obsluha linky vybavena obuvi s uzavřenou špičkou?  X 

16. 
Jsou pracovníci vybaveni prostředky pro ochranu 

sluchu?  
X 

17. 
Jsou pracovníci vybaveni jinými prostředky osobní 

ochrany? (obuv, oděv) 
X 

 

18. 
Jsou pracovníci poučeni jak správně obsluhovat 

zařízení? 
X 

 

19. 
Zaujímá pracovník během výkonu práce přirozenou 

polohu těla? 
X 

 

20. 
Vykonávají pracovníci v rámci pracovní náplně pouze ty 

činnosti, které nejsou fyzicky namáhavé? 
X 

 

21. 
Jsou pracovnicí vyvarování v rámci pracovní náplně 

monotónním činnostem? 
X 

 

22. Je stanoviště obsluhy linky dostatečně velké? X 
 

23. Jsou nůžky zajištěny proti pádu na nohu obsluhy? 
 

X 

24. Používá obsluha vhodný oděv bez volně vlajících částí? X 
 

25. 
Je zabráněno zachycení nebo poranění obsluhy 

pohybující se části zařízení?  
X 

26. 
Jsou opravy, údržby a seřizování prováděny pouze 

osobou s oprávněním k těmto úkonům? 
X  

Obsluha transrollu a údržba linky 

27. Je mechanik strojů vybaven obuvi s uzavřenou špičkou? X  
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28. Je obsluha vybavena prostředky pro ochranu sluchu? X 
 

29. Používá obsluha prostředky pro ochranu sluchu? 
 

X 

30. 
Je obsluha vybavena dalšími ochrannými prostředky? 

(obuv, oděv) 
X 

 

31. Je obsluha poučena jak správně obsluhovat zařízení? X 
 

32. 
Zaujímá pracovník během výkonu práce přirozenou 

polohu těla? 
X 

 

33. 
Vykonává pracovník v rámci pracovní náplně pouze ty 

činnosti, které nejsou fyzicky namáhavé?  
X 

34. 
Jsou opravy, údržby a seřizování prováděny při 

vypnutém chodu zařízení? 
X 

 

35. Je vyloučené poranění obsluhy ramenem transrollu? 
 

X 

36. 
Jsou dodržovány správné postupy manipulace s 

materiálem?  
X 

37. 
Je vyloučené zhmoždění, přiražení končetiny při 

manipulaci s materiálem? 
 X 

38. Používá obsluha vhodný oděv bez volně vlajících částí? X 
 

39. 
Je zabráněno zachycení nebo poranění obsluhy 

pohybující se části zařízení?  
X 

40. 
Jsou opravy, údržby a seřizování prováděny pouze 

osobou s oprávněním k těmto úkonům? 
X  

 

V následující tabulce 8 jsou popsána nebezpečí, která byla identifikovaná pro 

pracoviště a pracovní prostředí. 
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Tab. 8 Popis identifikovaných nebezpečí pro pracoviště a pracovní prostředí. 

Číslo 

položky 
Zdroj nebezpečí Popis nebezpečí 

1. 
Uklouznutí na zbytcích 

tkanin 

Při vyřezání dílů vznikají zbytky tkanin, které 

padají do přistavené krabice vedle linky. Při 

naplnění krabice kusy padají na zem. Ty se 

pak osobám kolem jdoucím nebo obsluze 

linky mohou zaplést mezi nohy nebo mohou 

být zdrojem uklouznutí a následného pádu. 

2. Nedostatečná šířka uličky 

V místě stanoviště se stojanem počítače je 

šířka mezi tímto stojanem a sousedními 

regály menší než 1 m. Při nepozornosti 

obsluhy je možnost nárazu nebo odření o části 

zužující prostor. 

3. Hluk  

V případě provozu jedné linky je hluk 

přípustný, avšak při provozu obou linek je 

možnost přesáhnutí přípustného limitu hluku. 

4. 
Poranění pohybující se části 

zařízení 

Při pohybu zařízení může dojít k vtáhnutí 

nebo sevření ruku/prstu mezi transportní pás a 

pojíždějící konstrukci hlavice.  

 

V další tabulce 9 jsou popsána nebezpečí, která byla identifikovaná pro obsluhu linky 

stříhání tkanin. 
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Tab. 9 Popis identifikovaných rizik pro obsluhu linky stříhání tkanin. 

Číslo 

položky 
Zdroj nebezpečí Popis nebezpečí 

1. 
Zakopnutí nebo ukopnutí 

prstů na noze 

Obsluha linky je sice vybavena pracovní 

obuvi se zdravotní podrážkou, která však má 

otevřenou špičku a při nepozornosti může 

dojít k poranění nohy. 

2. Hluk  
Faktor hluku je stanoven v kategorii 2 a 

obsluha linky není vybavena ochranou sluchu. 

3. Pád nůžek na nohu 

Obsluha často používá nůžky, které odkládá 

na různá místa, kde však nejsou vždy uloženy 

bezpečně, proto při nepozornosti může dojít 

k jejich pádu a následnému zranění.  

4. 
Poranění obsluhy pohybující 

se části zařízeni 

Obsluha někdy musí urovnat tkaninu na 

transportním pásu a při této činnosti může 

dojít k vtáhnutí nebo sevření ruku/prstu mezi 

transportní pás a pojíždějící konstrukci 

hlavice. 

 

V následující tabulce 10 jsou popsána nebezpečí identifikovaná pro obsluhu 

transrollu a údržbu linky. 
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Tab. 10 Popis identifikovaných rizik pro obsluhu transrollu a údržbu linky. 

Číslo 

položky 
Zdroj nebezpečí Popis nebezpečí 

1. Hluk 

Na pracovišti je možnost velkého hluku. Sice 

je obsluha vybavena ochranou sluchu, ale 

nepoužívá ji. 

2. Fyzicky namáhavá činnost 

Při potřebné výměně role s tkaninou obsluha 

musí danou roli přenést a vyměnit bez 

pomoci, čímž může dojít k svalové zátěži a 

následné pracovní neschopnosti.  

3. 
Poranění způsobené 

ramenem transrollu 

Při výměně role nebo potřebné opravě 

v prostoru transrollu musí být zařízení 

v nulové poloze. Někdy obsluha tento krok 

zapomene provést a při zapnutí zařízení může 

dojít k poranění ramenem transrollu. 

4. 
Nesprávný postup při 

manipulaci s materiálem 

Role s tkaninami jsou těžké a dlouhé a 

obsluha je přenáší sám. Může dojít 

k převážení role a následnému pádu. 

5. 
Zhmoždění končetiny při 

manipulaci s materiálem 

Při manipulaci role s tkaninou může dojít 

k následnému pádu na nohu nebo zhmoždění 

či přiražení ruky. 

6. 
Poranění obsluhy pohybující 

se části zařízeni 

Při pohybu zařízení může dojít k vtáhnutí 

nebo sevření ruku/prstu mezi transportní pás a 

pojíždějící konstrukci hlavice. Dále může 

dojít ke skřípnutí prstů v prostoru „kolébky“. 
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8 Vyhodnocení rizik 

Vyhodnocení identifikovaných rizik z předchozí kapitoly 7 jsem provedla pomocí 

jednoduché bodové polokvantitativní metody „PNH“. Tato metoda již byla popsána 

v teoretické části kapitoly 3.5.1. Pro připomenutí kritérií hodnocení je zde umístěna 

tabulka 4. Výsledné hodnocení rizik. 

Riziková kategorie Míra rizika Závažnost rizika 

I. R > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 50 -100 Nežádoucí riziko 

III. 10 - 50 Mírné riziko 

IV. 3 - 10 Akceptovatelné riziko 

V. pod 3 Bezvýznamné riziko 

 

V níže uvedené tabulce 11 je vyhodnocení rizik s výslednou kategorií pro pracoviště 

a pracovní prostředí. 

Tabulka 11 Vyhodnocení rizik pro pracoviště a pracovní prostředí. 

Číslo 

položky 

 

Identifikované nebezpečí 

Kritéria 

hodnocení 

Míra 

rizika 

(R) 

 

Kategorie rizika 
P N H 

1. 
Uklouznutí na zbytcích 

tkanin 
3 2 2 12 

III. 

Mírné riziko 

2. Nedostatečná šířka uličky 1 1 1 1 
V. 

Bezvýznamné riziko 

3. Hluk 2 1 2 4 
IV. 

Akceptovatelné riziko 

4. 
Poranění pohybující se části 

zařízení 
3 2 1 6 

IV. 

Akceptovatelné riziko 
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V níže uvedené tabulce 12 je vyhodnocení rizik s výslednou kategorií pro obsluhu 

linky stříhání tkanin. 

Tabulka 12 Vyhodnocení rizik pro obsluhu linky stříhání tkanin. 

Číslo 

položky 

 

Identifikované nebezpečí 

Kritéria 

hodnocení 

Míra 

rizika 

(R) 

 

Kategorie rizika 
P N H 

1. Zakopnutí/ukopnutý palec 3 1 1 3 
V. 

Bezvýznamné riziko 

2. Hluk 2 1 2 4 
IV. 

Akceptovatelné riziko 

3. Pád nůžek na nohu 3 2 2 12 
III. 

Mírné riziko 

4. 
Poranění obsluhy pohybující 

se části zařízeni 
3 2 1 6 

IV. 

Akceptovatelné riziko 

 

V níže uvedené tabulce 13 je vyhodnocení rizik s výslednou kategorií pro obsluhu 

transrollu a údržbu linky. 

Tabulka 13 Vyhodnocení rizik pro obsluhu transrollu a údržbu linky. 

Číslo 

položky 

 

Identifikované nebezpečí 

Kritéria 

hodnocení 

Míra 

rizika 

(R) 

 

Kategorie rizika 
P N H 

1. Hluk 2 1 2 4 
IV. 

Akceptovatelné riziko 

2. Fyzicky namáhavá činnost 1 2 1 2 
V. 

Bezvýznamné riziko 

3. 
Poranění způsobené 

ramenem transrollu 
1 2 1 2 

V. 

Bezvýznamné riziko 

4. 
Nesprávný postup při 

manipulaci s materiálem 
1 2 1 2 

V. 

Bezvýznamné riziko 
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5. 
Zhmoždění končetiny při 

manipulaci s materiálem 
3 2 1 6 

IV. 

Akceptovatelné riziko 

6. 
Poranění obsluhy pohybující 

se části zařízeni 
3 2 1 6 

IV. 

Akceptovatelné riziko 

 

Dále se budu zabývat ošetřením výše identifikovaných nebezpečí, nebudu však 

věnovat pozornost těm, která byla vyhodnocena jako bezvýznamná. Návrh těchto ošetření 

se promítne do místního provozního bezpečnostního předpisu, který je nastíněn 

v následující kapitole 9.  
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9 Návrh ošetření rizik místním provozním bezpečnostním 

předpisem 

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) stanovuje zásady pro bezpečný 

provoz a obsluhu linku stříhání tkanin a pravidla pohybu v prostorech zařízení. Součástí 

tohoto předpisu je také vyhodnocení pracovních rizik, obsahuje rovněž požadavky na 

odbornou a zdravotní způsobilost a používání OOPP. [4] 

 

MPBP zpravidla obsahuje následující části: 

 účel použití, 

 zajištění bezpečného provozu (školení a způsobilost, bezpečnostní požadavky 

na zařízení a obsluhu, zakázané činnosti, bezpečnostní požadavky na nástroje 

a pracoviště, použití OOPP) 

 opravy, seřizování, údržba a čištění, 

 kontroly a revize, 

 pracovní rizika a opatření k jejich odstranění, 

 zodpovědnost. [15] 

 

Dále jsou uvedeny vybrané části MPBP , která obsahuji opatření pro ošetření 

vyhodnocených rizik v kapitole 8. Vlastní MPBP, včetně technologických postupů, si 

zpracuje společnost sama z poskytnutých podkladů této práce. 

9.1 Účel použití 

Linka stříhání tkanin se smí používat jen ve smyslu jeho použití k danému účelu, a to 

řezání obrysů především textilních plošných útvarů v jednom nebo vícevrstvých náložích. 

9.2 Školení a způsobilost 

Na zvoleném pracovním zařízení smí pracovat osoba starší 18 let. Odborná 

způsobilost k obsluze tohoto zařízení není potřeba, avšak zdravotní způsobilost se u těchto 
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zaměstnanců vyžaduje. Dále každý zaměstnanec obsluhující tuto linku musí být řádně 

proškolen a seznámen s návodem k obsluze. 

9.3 Povinnosti provozovatele 

Provozovatel je povinen: 

 určit kdo bude na dané lince pracovat a obsluhovat ji, 

 zajistit, aby obsluha linky byla obeznámena se základními předpisy o 

bezpečnosti práce,  

 zajistit návod k obsluze linky,  

 zajistit potřebné ochranné pracovní pomůcky, 

 zajistit pravidelné přezkušování linky. [7] 

9.4 Povinnosti obsluhy 

 obsluhovat linku smí pouze osoby s oprávněním k tomuto úkonu, 

 obsluha je povinná dbát základních bezpečnostních předpisů, 

 obsluha smí odebírat vyřezané díly pouze v bezpečné zóně, 

 v případě zjištění závady je obsluha povinna zastavit chod linky, 

 obsluha je povinna ukládat nůžky na zvolené bezpečné místo, 

 obsluha je povinna dbát zvýšené pozornosti při pohybu jednotlivých částí 

linky. 

9.5 Bezpečnostní požadavky na pracoviště 

 na pracovišti musí být během pracovní doby uklízeny zbytky tkanin na zemi, 

 mezi linkou a sousedními překážkami, kde se pohybuje obsluha, musí být 

alespoň 1 m široká (měří se v nejužším místě). V případě nesrovnalosti musí 

být sjednána náprava např. posunutím nebo odstraněním překážky, 

 všichni zaměstnanci vyskytující se na pracovišti by měli být vybaveni 

ochranou sluchu, 
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 osoby pohybující se v blízkosti linky musí dbát zvýšené opatrnosti před 

pohybujícími se částmi. 

9.6 Bezpečnostní požadavky na zařízení 

 před spuštěním linky je třeba ověřit funkčnost všech ochranných zařízení, 

 ochranná zařízení smějí být odstraněna jen v případě uvedení linky do 

klidového stavu nebo zajištěním proti uvedení linky do chodu, 

 návod k použití musí být trvale přechováván v místě montáže linky, 

 obsluhovat linku smí jen vyškolený a seznámený personál,  

 všechna upozornění na lince týkající se bezpečnosti a ohrožení je nutno 

udržovat v čitelném stavu, 

 před zapnutím je třeba ověřit, zda nikdo nemůže být ohrožen rozjetou 

linkou.[7] 

9.7  OOPP 

 potřebné OOPP zajistí provozovatel. [7] 

9.8 Zakázané manipulace 

 zákaz užívat linku k jinému účelu, než je stanoveno, 

 zákaz pohyb rukou v těsné blízkosti řezací hlavice, 

 je zakázáno dávat prsty do dráhy pojízdné konstrukce, 

 zákaz odebírání nařezaných dílu v řezací části, 

 zákaz užívání linky při zjištění poruchy, 

 zákaz údržby, oprav a seřizovacích prací jinou, než tomu určenou osobou. 

9.9 Údržba, oprava a kontrola 

 údržba a seřizování se má provádět podle pokynů výrobce uvedených 

v návodu pro obsluhu, 
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 seřizovací, údržbové a kontrolní práce smí provádět jen osoba kompetentní, 

 pří všech údržbových pracích a opravných pracích se musí stroj vypnout a 

hlavní vypínač zajistit proti neúmyslnému zapnutí (vytažením klíče), 

 po skončení prací se musí překontrolovat funkčnost bezpečnostních 

zařízení.[7] 

9.10 Bezpečnostní prvky 

 hlavní vypínač na skříňovém rozvaděči – pomocí klíče se uvede zámek do 

nulové polohy. Nelze linku spustit žádným způsobem, dokud se opět klíč 

neotočí do poloh 1. 

 nouzové vypnutí – úderové tlačítko s aretací. Smí se stisknout jen v případě 

nebezpečí, zastaví všechny pohyby linky v jakékoliv poloze. 

 tlačítko zastavit – standartní tlačítko pro uvedení linky do klidu, 

 bezpečnostní konstrukce, která při nárazu do překážky zastaví chod linky,  

 fotobuňka, která při detekování pohybu zastaví chod transrollu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést posouzení pracovních rizik u nové linky 

stříhání tkanin, která je určená pro výrobu ochranných oděvů a následně ošetřit 

identifikovaná rizika návrhem místního provozního bezpečnostního předpisu, který stanoví 

nejen zásady pro bezpečný provoz a obsluhu, ale také pravidla pohybu v prostorech tohoto 

zařízení. 

V praktické části jsem vytvořila kontrolní seznam s identifikací nebezpečí pro 

pracovní prostředí, obsluhu linky stříhání tkanin a také pro obsluhu transrollu a údržbu 

linky. K tvorbě tohoto seznamu mi byl velice nápomocen prvotní sběr informací, při 

kterém jsem si mohla prohlédnout provoz střihárenské linky a pracovní prostředí, ve 

kterém se nachází, také mi byla poskytnuta průvodní dokumentace a ukázka kategorizace 

prací. Následně jsem vyhodnotila identifikovaná rizika pomocí jednoduché bodové 

polokvantitativní metody „PNH“. Jako nejzávažnější nebezpečí s rizikovou kategorií III. se 

závažnosti mírného rizika bylo zjištěno uklouznutí na zbytcích tkanin napadaných na 

podlahu a dále pád nůžek na nohu. Další rizika byla vyhodnocena jako akceptovatelná s 

rizikovou kategorií IV. a bezvýznamná s kategorií V. Tyto bezvýznamná rizika jsem dále 

do ošetření nezahrnula. 

Opatření pro ošetření rizik jsou uvedena ve vybraných částech místního provozního 

bezpečnostního předpisu, který byl v této bakalářské práci pouze nastíněn. Tyto podklady 

budou následně předány bezpečnostnímu techniku společnosti pro podrobné zpracování. 
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