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Anotace 

Cílem této diplomové práce je posoudit rizika při výrobě a skladování žebříků ve firmě ALVE 

spol. s r. o. a na základě výsledků vytvořit pro určené provozy bezpečnostní předpisy. Pro 

hodnocení rizik byla zvolena bodová metoda, díky níž je stanoveno, která  rizika jsou pro tuto 

společnost akceptovatelná. U těch, která prozatím nebyla ve firmě řešena, jsou navrhnuty také 

možné způsoby řešení pro minimální dopad na pracovníky.  
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Abstract 

The aim of this dissertation work is to consider risks of production of ladders and their storage 

in ALVE spol. s.r.o. company. Next I am going to make security rules for designated 

operations according to the results. I chose a point method for the evaluation of risks and it 

determines which risks are tolerable for this company. For the risks, which have not been 

solved in the company yet, are designed potential ways of solution to protect the workers. 
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1. ÚVOD 

Společnost ALVE spol. s r. o. je největším výrobcem hliníkových žebříků a schůdků 

v České republice. U nás působí od roku 1992. Její sortiment se mnohdy vyskytuje na našich 

prodejnách a také na evropském trhu má značné zastoupení. S těmito výrobky se můžete 

setkat v oblasti profesionálního použití stejně často jako při klasických domácích činnostech.  

Tato firma sídlí v obci Veřovice na severní Moravě a její dceřiná společnost                 

ve Slovenské republice v obci Púchov. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat posouzením rizik ve zmiňované společnosti. 

Tato oblast je pro bezpečný chod jakékoliv firmy nezbytná a i když jsou ve společnosti 

zavedena bezpečnostní opatření, komplexní zpracování posouzení rizik se všemi svými 

náležitostmi zde zatím nebylo provedeno.  

Nejprve bude popsána část výroby, která je v této práci zpracovávána, pak                     

se identifikují nebezpečí ve zvolených úsecích provozu, poté se zhodnotí rizika a určí jejich 

akceptovatelnost. K tomu bych chtěla využít bodové metody, jejíž princip bude stručně 

popsán. Na závěr  čtenáře seznámím s opatřeními, které se již ve firmě nacházejí a také budou 

podány návrhy na další zlepšení v oblasti bezpečnosti, bude-li potřeba něco vylepšit. Všechny 

tyto výsledky budou na konci použity k vytvoření bezpečnostního předpisu pro firmu ALVE 

spol. s r. o. 

Během práce bude probíhat dotazování zaměstnanců pracujících ve zpracovávaných 

provozech formou dotazníků, které mají zjistit jejich vztah k oblasti BOZP. [17, 22] 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Legislativní přehled 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je velké množství 

zákonů zabývajících se touto problematikou v jednotlivých oborech lidské činnosti. 

Základní právní rámec tvoří Zákoník práce a Zákon č. 309/2006 Sb., upravující další 

požadavky BOZP. Ostatní zákony jsou zaměřeny na různé oblasti pracovních provozů, 

požadavky na pracovištích, činnosti státních orgánů atd. 

Pro danou oblast, kterou se budu zabývat v diplomové práci, jsou hlavními právními 

předpisy: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

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

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

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovní 

prostředí. 

Dále je potřeba brát v úvahu také zákony a nařízení, která nejsou tak důležitá jako 

přecházející, ale bez nichž bychom se neobešli při řešení problému. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací.  

V přehledu právních předpisů budu uvádět pouze části, které jsou důležité pro tuto 

práci. 
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2.1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Jeho pátá část popisuje oblast BOZP.  

Skládá se ze tří hlav, z nichž první se zabývá předcházení ohrožení života a zdraví při 

práci, kde je stanoveno, že zaměstnavatel zodpovídá za bezpečnost na pracovišti a je povinen 

hradit náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti. 

Hlava druhá řeší povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců. Ukládá 

zaměstnavatelům povinnost informovat své zaměstnance o druhu vykonávané práce, jejích 

rizicích, podávat všechny potřebné sdělení týkající se zdravotní péče, zabezpečovat provedení 

školení v oblasti BOZP a na místa s nutností speciální odbornosti dosazovat pouze pracovníky 

takto vyškolené. Dále je zaměstnavatel povinen poskytovat osobní ochranné pracovní 

prostředky, pracovní oděvy a obuv a je povinen tyto prostředky udržovat v použitelném stavu 

a kontrolovat jejich používání. Zaměstnavatel také poskytne svým zaměstnancům potřebné 

mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje, dále musí vést evidenci o všech 

pracovních úrazech, přijímat opatření zabraňující opakování pracovního úrazu a je povinen 

vést v evidenci zaměstnance u nichž byla zjištěna nemoc z povolání. Zaměstnanec má právo 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o jím vykonávané práci, má 

právo práci odmítnout a pomáhá při vytváření bezpečného pracovního prostředí. Je povinen 

dbát o vlastní bezpečnost, účastnit se školení, podrobovat se stanoveným lékařským 

prohlídkám, dodržovat stanovené pracovní postupy, oznamovat nadřízenému nedostatky a 

závady na pracovišti a oznamovat nadřízenému svůj pracovní úraz. 

Hlava třetí zpracovává společná ustanovení, kde se řeší účast zaměstnanců na řešení 

otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.1.2 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy 

Dělí se na čtyři části, přičemž první část se v § 2 zabývá požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí. Zaměstnavatel zajistí, že pracovní podmínky při práci odpovídají 

bezpečnostním a hygienickým požadavkům, aby pracoviště, chodby atd. měly stanovené 

rozměry. Pracoviště musí být řádně osvětlené a mít stanovené mikroklimatické podmínky, je 

třeba zajistit pravidelný úklid atd. 
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V § 4 jsou řešeny požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, povinnosti 

zaměstnavatele zajistit, aby tyto prostředky byly vybaveny ochrannými zařízeními, 

odpovídaly ergonomickým požadavkům a byly pravidelně a řádně kontrolovány a udržovány. 

§ 5 udává požadavky na organizaci práce a pracovní postupy a ukládá zaměstnavateli 

povinnost zajistit, že zaměstnanci nebudou vykonávat práci jednostranně zatěžující 

organismus, nebudou ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty, nebudou provádět 

ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví a nesmí být ohroženi dopravou na 

pracovišti.  

§ 7 řeší rizikové faktory pracovních podmínek a jestliže se na pracovišti vyskytují 

rizikové faktory a dojde-li ke změně podmínek práce, ukládá povinnost měřit a kontrolovat 

jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo aspoň omezeny na nejmenší rozumně 

dosažitelnou míru. 

2.1.3 6ařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb. 

§ 2 vysvětluje základní pojmy pro účely tohoto nařízení. 

§ 3 udává minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, kterými jsou 

např.: používání zařízení k účelům a za podmínek pro které je určeno, umístění ovládacích 

prvků ovlivňujících bezpečnost provozu mimo nebezpečné prostory, spouštění zařízení pouze 

záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, neohrožování zaměstnanců rizikovými faktory, 

označení výstražnými nebo informačními značkami. Seřizování, oprava, úprava a čištění 

zařízení se provádí pouze při odpojení zařízení od přívodu energií. 

§ 4 zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací a provozní dokumentace musí 

být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 

V přílohách jsou uvedeny:  

Příloha 1. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců. 

Příloha 2. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen. 

Příloha 3.  Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
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2.1.4 6ařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

na pracovní prostředí 

Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb. 

§ 2 udává na která zařízení se toto nařízení nevztahuje. 

§ 3 vymezuje podmínky pro vhodné uspořádání a uvedení pracoviště do provozu, např.: 

zaměstnavatel při zajištění bezpečnosti na pracovišti vychází z hodnocení rizik vyplývajících 

z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti nebo z uspořádání pracoviště, aby zaměstnanci byli 

chráněni před nepříznivými vlivy. Stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace. 

Zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám. Zaměstnavatel dále stanoví termíny, lhůty a 

rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termíny údržby rekonstrukce a opravy technického vybavení 

pracovišť a taktéž stanoví formu, jakou budou záznamy o výsledcích těchto činností 

uchovány.   

Příloha tohoto nařízení uvádí další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí jako např.: elektrické instalace, únikové cesty a východy, příčky stěny a stropy, 

podlahy, dveře vrata a průlezné otvory, dopravní komunikace, nebezpečný prostor, nakládací 

a vykládací rampy, poskytování první pomoci, venkovní pracoviště, skladování a manipulace 

s materiálem a břemeny. 

2.1.5 Další zákony 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

§ 38 dává povinnost provádět měření pro zařazení prací do kategorií jen prostřednictvím 

držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením. 

§ 39 vysvětluje pojem rizikové práce pro účely tohoto zákona. Jsou to práce, které 

mohou způsobit nemoci z povolání nebo jiné nemoci. Povinnosti zaměstnavatele provést 

měření, pokud je o to požádán. 

§ 40 ukládá vést evidenci o rizikových pracích i o zaměstnancích vystavených 

rizikovým faktorům. 

 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb. 

Stanovují se zde rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické 

limity a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců. 
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády v § 2. vysvětluje pojem ochranné prostředky pro účely tohoto nařízení. 

§ 3 dává za úkol, že ochranné prostředky musí být účinné proti rizikům a nesmí 

způsobovat další nebezpečí atd.  

Ve 2. příloze jsou rozebírány druhy ochranných prostředků. 

Ve 3. příloze jsou uváděny práce, které vyžadují používání ochranných prostředků, a 

druhy prostředků, které jsou pro danou činnost nejvhodnější.  

 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů. 

Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.                                

V tomto právním předpisu je uvedeno, jakým způsobem a ve kterých místech je 

nejvhodnější umístit výstražné značky a zařízení určená k vysílání zvukových a světelných 

signálů, jaká zařízení není vhodné používat pro varování pracovníků atd. A také je zde 

vysvětleno, co znamenají barvy a tvary značek. 

V příloze jsou pak uvedeny jednotlivé vzhledy značek a kódy zvukových signálů. 

 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.  

Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.  

Jsou zde určeny hygienické limity pro hluk, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnanců  a způsoby hodnocení a měření. 
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2.2 Definice základních pojmů 

 
Hebezpečí - zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností úrazu, 

zranění nebo jiného poškození zdraví, je to zdroj ohrožení. [5] 

Ohrožení – aktivní vlastnost objektu způsobující negativní, nežádoucí událost – úraz              

či škodu. Ohrožení je možnost aktivizování nebezpečí v konkrétním prostoru a čase. [5] 

Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu určité nežádoucí situace (události), nebezpečí 

způsobujícího škody a stupně závažnosti jejich následků (závažnosti škody, ztrát), přesněji 

kombinace pravděpodobnosti vzniku a pravděpodobnosti rozsahu následků. Rizikem je tedy 

zjednodušeně odhad pravděpodobnosti výskytu nebezpečí (nehody, zranění, onemocnění)      

za jednotku času. [5] 

Identifikace nebezpečí - proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho 

charakteristik. [5] 

Posouzení rizik – soustavný proces analýzy rizika a hodnocení rizika. [5] 

Hodnocení rizik – postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současných 

vědeckých poznatků pro určení druhu a stupně rizik. Hodnocení rizika závisí na jeho účelu; 

sestává např. z určení nebezpečnosti, hodnocení expozice, hodnocení přijatelnosti, 

charakterizace rizika apod. Základní kroky hodnocení rizika jsou identifikace nebezpečí, 

stanovení rizika pro každou nebezpečnou situaci nebo zdroj ohrožení, škody a rozhodnutí, zda 

je riziko přijatelné.  [5] 

Prevence rizik - všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je a minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [5] 

Osobní ochranné pracovní prostředky – zařízení nebo prostředky určené k tomu, aby byly 

nošeny nebo přidržovány uživatelem pro zajištění ochrany jeho zdraví nebo bezpečnosti před 

jedním nebo více riziky. [5] 

Bezpečnost – předcházení haváriím identifikací nebezpečí a jeho snížení (odstranění) 

použitím odpovídajících procesů a zařízení. [5] 
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2.3 Historie BOZP 

Právní a morální počátky bezpečnosti na pracovišti jsou datovány do doby                

2500 let př. n. l., kdy babylonský panovník Chamurapi vydal 271 zákonů, z nichž některé       

se týkaly také bezpečnosti. 

S pojmem riziko se však setkáváme mnohem později a to v dobách 17. století,            

kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou a tento výraz „risico“ znamenal úskalí, kterému   

se museli plavci vyhnout.  Později se toto slovo posouvalo k obecnému ohrožení, zahrnujícího 

v sobě jak pravděpodobnost vyjádření míry aktivace hrozby, tak i pravděpodobnost                  

a závažnost následku. 

K významným změnám v této oblasti došlo v období Průmyslové revoluce. Otto von 

Bismarck stanovil v Německu v roce 1880 povinnou náhradu a pojištění bezpečnosti práce 

placené dělníkům. 

Péče o bezpečnost práce začala dříve v Evropě než v Americe, tam zůstávali dlouho 

lhostejní k smrtelným úrazům zaměstnanců. Koncem 19. století vznikly v USA dobrovolné 

organizace pro bezpečnost a prvotní úsilí o bezpečnost se zaměřovalo více na zdraví než        

na bezpečnost, jelikož nehody byly vnímány jako náhodné události, které nebylo možno 

odvrátit. 

První zákon o úrazovém odškodnění byl vydán ve státě New York v roce 1908               

a nařizoval, aby bylo dělníkům placeno odškodné za úrazy.  

Management podniku ovšem zjistil, že nehody stojí mnoho peněz a začaly vznikat hnutí 

za průmyslovou bezpečnost a vydávaly se také první bezpečnostní předpisy a normy. Koncem 

19. st. začali inženýři považovat bezpečnost stejně jako funkčnost za nedílnou složku 

projektu. 

Studie zabývající se tehdy široce převládajícím přesvědčením, že bezpečnější zařízení 

s bezpečnostními ochranami jsou neefektivní a méně produktivní, pochází z 30. let 20. století. 

Závěrečná hypotéza však tento postoj vyvrátila a potvrdila, že produktivita roste se zvyšující 

se bezpečností. 

 
České země 

Za zcela první normu v Českých zemích, která obsahuje bezpečnost práce a kontrolu 

jejich plnění je považován „Václavův zákoník“, vydaný králem Václavem II. v roce 1300.  

Podobná pravidla najdeme i v jáchymovských horních řádech ze 16. století  
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1.6.1811 byl přijat Všeobecný zákoník občanský, který obsahoval povinnost 

zaměstnavatele pečovat o ochranu života a zdraví zaměstnaného. 

V polovině 19. st. byl přijat Živnostenský řád a ustanovení z něj, týkající se práce            

a zdraví, byla převzata do Živnostenského zákona a platila až do poloviny 20. st.. Byly také 

přijaty předpisy týkající se inspekce a kontroly v oblasti bezpečnosti práce. 

 
Po roce 1918 

Samostatné Československo převzalo rakouské zákony a po Druhé světové válce byl 

vydán nový zákon o bezpečnosti práce, a to zákon č. 67/1951 Sb.. Tento zákon  se vztahoval 

na podniky a zaměstnance všech ekonomických odvětví. 

V roce 1961 byl přijat nový zákon, který formuloval povinnosti a odpovědnosti 

v podniku, Národních výborů a roli Dozoru Revoluční odborové hnutí nad BOZP v podnicích.  

V roce 1965 byl přijat Zákoník práce, který nahradil zákon z roku 1961. V Hlavě V.  

byla zahrnuta celá problematika BOZP a tento zákon platí po mnoha úpravách dodnes. [8] 
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2.4 Hodnocení rizika 

Povinnost hodnotit riziko je jedním ze základních principů preventivního pojetí politiky 

BOZP, která je prosazována v zemích Evropské unie. 

Předcházení a omezování rizik na pracovišti je dáno v ČR Zákoníkem práce, který 

ukládá zaměstnavateli vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci rizik. Další 

právní předpisy pak podrobněji stanovují, jaká nebezpečí hrozí v daných provozech a jaká 

vhodná opatření je třeba přijmout. 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 

opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit   

a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno.  

Ještě před samotným hodnocením rizik (Obrázek 1: Postup při hodnocení rizik)  je 

třeba si uvědomit, jaké jsou příčiny vzniků nežádoucích situací. Těch může být mnoho: 

• Pojem příčinnosti – subjektivita při popisování příčinnosti (některé podmínky 

mohou být považovány za nebezpečné jednou skupinou, přičemž druhá skupina    

je má za bezpečné a bezvýznamné.) Nepřiměřené zjednodušování určování 

příčinnosti (zdůraznění pouze některých faktorů přesto, že všechny zjištěné faktory 

byly nevyhnutelné pro vznik události) 

• Selhání lidského faktoru 

• Technické chyby 

• Organizační faktory 

• Multifaktoriální příčinnost - ve většině systémů, které dbají o bezpečnost je třeba 

ke vzniku havárie nebo selhání kombinace různých faktorů (technických, 

organizačních…) 

• Předpoklad poklesu rizika v čase – „systém musí být bezpečný, jelikož                   

je provozován bez nehod už mnoho let“ 

• Podceňování softwarového rizika – přesvědčení, že software se nemůže mýlit         

a všechny jeho chyby se odstraní při testování 

• Ignorování varovných znamení 

• Přiřazení nízké priority bezpečnosti 
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• Neefektivní organizační struktura – rozptýlení odpovědnosti a autority, neefektivní 

kontrola rizik, neúspěšné odstranění nedostatků projektu, zakládání ochrany         

na nesprávných předpokladech, nedostatek informací,…  

2.4.1 Postup při hodnocení rizik 

 

 

Obrázek 1: Postup při hodnocení rizik [1]  
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Prvním krokem hodnocení rizika je jednoznačně určit systém, který budeme posuzovat. 

Dále je potřeba identifikovat možná nebezpečí, která se vyskytují na daném pracovišti    

a mohou způsobit ohrožení zdraví majetku nebo životního prostředí (dále jen ŽP). 

K identifikaci jsou využívány často analýzy nebo jsou zdroje informací čerpány z evidence 

událostí (např. úrazová kniha, provozní deník…). Pokud jsme identifikovali nebezpečí,          

je potřeba zhodnotit stávající opatření, jestli vyhovují požadavkům, nebo je třeba přijmout 

další nová opatření. 

Nakonec dochází k samotnému hodnocení rizika a k určení jeho přijatelnosti a je-li 

riziko vyhodnoceno jako nepřijatelné, je třeba přijmout opatření ke snížení rizika                   

na akceptovatelnou úroveň tzn. řízení rizik. Hlavní opatření v oblasti eliminace rizik jsou:  

• Vyhnutí se rizikům,  

• likvidace rizik u zdroje,  

• přizpůsobení práce člověku,  

• nahrazení nebezpečných činností bezpečnými nebo méně nebezpečnými,  

• přednost kolektivní ochrany před ochranou individuální. 

Navržená opatření mohou být: 

• Technická (výměna hlučných strojů za nehlučné, fungující vzduchotechnika…) 

• Technologická (dálkové řízení nebezpečných technologických procesů…) 

• Opatření zaměřená na zdravotní stav zaměstnanců (preventivní prohlídky…) 

• Náhradní, která doplňují předchozí opatření a realizují se, pokud nelze uplatnit 

předchozí opatření (změny pracovní doby, střídání pracovníků, zavedení 

osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP)).                            

[1, 4, 8, 9, 19, 20] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Popis výroby 

Sortiment žebříků (Obrázek 2: Ukázky žebříků) a schůdků je dělen do dvou řad. První 

řada EUROSTYL je určena pro osobní použití a druhá FORTE je přizpůsobena 

k profesionálnímu užívání. Tyto výrobky doplňují speciální izolované laminátové žebříky 

(určené pro práci pod napětím), dále jednostranné i oboustranné můstky a v neposlední řadě 

také hliníkové a ocelové montážní plošiny stavebnicového typu. [17, 18, 22] 

 

 

Obrázek 2: Ukázky žebříků [22] 

 

Celá výroba v této firmě je prováděna na několika pracovištích. Středisko 100                

je výrobna žebříků, 101 FORTE schůdků a můstků, 200 nástrojárna, 300 výroba polotovarů    

a lisovna, 400 sklady a 500 výroba EUROSTYL schůdků. 

Ve své práci se budu zabývat pouze vybranými pracovišti, u kterých si podrobněji 

popíšeme výrobní postup a výrobní technologii. [17, 18, 22] 
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3.1.1 Středisko 100 – výroba žebříků 

Na této dílně dochází k přípravě jednotlivých částí žebříků a k jejich kompletaci.  

Jsou zde čtyři pracoviště, která na sebe vzájemně navazují (Obrázek 3: Pracovní 

postup při výrobě žebříků) a výsledkem je finální výrobek, který je uskladněn a připraven 

k expedici. [22] 

 

 
Obrázek 3: Pracovní postup při výrobě žebříků 

 
 
1. pracoviště: Děrování profilů 

Hliníkový profil je vložený do děrovacího stroje (Obrázek 4: Stroj na děrování 

profilů), kde je chycen automatickým podavačem, který jím pohybuje. Profil je posunut pod 

razníky, a ty prorazí otvory na příčky. Na tomto zařízení jsou dva fixační hroty bránící 

pohybu profilu při prorážení. 

Veškeré práce jsou prováděny automaticky, kromě vložení a vyjmutí profilu do stroje    

a z něj. Obsluha ovládá celý stroj na ovládacím panelu. [ 22 ] 

 

 
Obrázek 4: Stroj na děrování profilů 
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2. pracoviště: Úprava konců profilů 

Po proděrování profilů dochází k úpravě jejich konců. Toto se provádí                          

na jednoúčelových pneumatických lisech, ve kterých jsou speciální razníky přizpůsobené         

k úpravě  podle daného typu žebříku. Obsluha vsune konec profilu do lisu a šlapkou lis spustí 

(Obrázek 5: Upravování konců profilů). Těchto zařízení je na pracovišti dvanáct a dva další 

na kterých se oplastovávají  upravené konce. Při plastování obsluha nasadí na konec profilu 

plast, vloží jej do lisu a šlapkou daný lis opět spustí. Ten nalisuje plast, aby nevypadával 

(Obrázek 6: Oplastování konců profilů). [22] 

 

 
Obrázek 5: Upravování konců profilů 

 

 

 
Obrázek 6: Oplastování konců profilů 
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3. pracoviště: Skládání částí žebříků 

Na tomto pracovišti dochází ke skládání jednotlivých částí. Proděrované profily          

se vloží do stroje (Obrázek 7: Skládání žebříků , Obrázek 8: Skládání žebříků)                     

a do zásobníku se vloží nařezané příčky. První příčka se dává do profilů ručně, ostatní jsou 

vtaženy automaticky. Po protažení příčky profilem je složená část automaticky posunuta, 

příčka je v profilu roztáhnuta, aby došlo k jejímu upevnění a zabránilo se posouvání nebo 

vypadnutí, poté jsou konce příčky trčící přes okraj profilu roztemovány vibračními hroty,    

aby o ostré hrany nedocházelo k poranění uživatele nebo pracovníků. Po složení celé části 

jsou žebříky ručně očištěny od tvářecí kapaliny. [22] 

 

 
Obrázek 7: Skládání žebříků 

 

 
Obrázek 8: Skládání žebříků 
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4. pracoviště: Kompletace žebříků 

Na tomto pracovišti se jednotlivé složené části kompletují dohromady (Obrázek 9: 

Kompletace žebříků , Obrázek 10: Kompletace žebříků). Dochází k uchycení dorazů, které 

brání nebezpečnému vysunutí dílu žebříku a háčků, jenž slouží k uchycení žebříku                

na příčku. Poté se přichytí bezpečnostní tyče a popruhy bránící rozložení žebříku. 

Nakonec dochází k přišroubování vodících lišt, do kterých se zasouvají jednotlivé díly, 

a celý výrobek je zabalen do miralonových pásů a připraven k expedici. 

Při montáži se využívají nýtovací pistole, pneumatické vrtačky a šroubováky a gumová 

kladiva.  [22] 

 

 
Obrázek 9: Kompletace žebříků 

 

 
Obrázek 10: Kompletace žebříků 
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3.1.2 Středisko 400 – sklady 

Ve firmě jsou dva sklady (Obrázek 11: Sklad výrobků , Obrázek 12: Sklad profilů). 

První z nich je sklad profilů na žebříky a schůdky. Tento materiál je navezen kamiony, 

uskladněn a později převezen na dílnu, kde je dále zpracováván. K manipulaci zde dochází 

pomocí vysokozdvižných vozíků, paletovacích vozíků, portálového jeřábu, který je ovládán 

panelem, a samozřejmě ručně. Veškeré uskladněné profily jsou pokládány na zem. 

Druhý ze skladů je sklad hotových výrobků, které jsou připraveny k expedici. Výrobky 

jsou přepraveny z dílny a poté odvezeny buď kamionem hromadně, nebo si je po jednotlivých 

kusech odveze zákazník. Manipulace je prováděna stejně jako ve skladu polotovarů, jsou zde 

ještě vozíky s otočnými kolečky a portálové jeřáby jsou dva. Uskladňuje se na železných 

regálech nebo na různých druzích palet. [22] 

 

 
Obrázek 11: Sklad výrobků 

 
 

 
Obrázek 12: Sklad profilů 
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3.2 Statistika provozních nehod a úrazů 

V daném druhu provozu, který je probírán v této práci, nedochází často k úrazům           

a závažné provozní nehody nejsou zaznamenány vůbec.  

Při použití záznamů z knihy úrazů (Tabulka 1: Úrazy na dílně, Tabulka 2: Úrazy ve 

skladech) vidíme, že na montážní dílně je to jeden úraz za rok a ve skladech dochází 

k poranění pracovníků ještě méně. Je však potřeba si uvědomit, že ve společnosti nejsou 

pouze tyto dva provozy. Ale ani pokud uvažujeme celou firmu, nedosahuje statistika zvlášť 

vysokých výsledků o počtu zranění.  

 

Montáž žebříků 

Rok 
Délka prac. 
poměru 

Způsob poranění Druh poranění 
Celkem 
úrazů za 
rok 

2007 11,25 let 
Při snaze otočit žebřík 
před kompletací došlo k 
zachycení prstu o profil  

Zhmoždění prstu 1 

2006 1,75 let 

Při kompletaci žebříků 
došlo ke chvilkové 

nevolnosti, ztrátě vědomí a 
pádu na podlahu  

Zhmoždění lebky a 
krční páteře 1 

2004 2,75 let 

Při odchodu z kompletace 
žebříků došlo k šlápnutí na 
odstřižený trn nýtu a 
propíchnutí podrážky 

obuvi 

Propíchnutí prstu na 
noze 

2004 9,6 let 
Při táhnutí vozíku 

s výrobky došlo k najetí 
vozíkem na patu   

Zhmoždění paty  

2 

Tabulka 1: Úrazy na dílně 
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Sklady 

Rok 
Délka prac. 
poměru 

Způsob poranění Druh poranění 
Celkem 
úrazů za 
rok 

2006 7,2 let 

Při vybalovaní hliníkových 
profilů z kartonového obalu 
a odtrhnutí obalu, za použití 
větší síly došlo k úrazu 

Vyvrácení palce v 
kloubu 1 

2004 5,2 let 

 Při ručním dotlačování 
žebříků v kamionu, narazily 
na ložnou plochu a tím 
došlo ke zranění 

Vyvrácení palce v 
kloubu 1 

Tabulka 2: Úrazy ve skladech 
 

Na grafu (Obrázek 13: Graf počtu úrazů za poslední roky), ve kterém je znázorněna 

závislost počtu úrazů na letech, vidíme, že v roce 2004 došlo v těchto dvou provozech ke třem 

úrazům v předešlém roce to byl už jen jeden úraz. Rok 2005 byl z hlediska bezpečnosti velice 

úspěšný a ve sledovaných úsecích k poranění vůbec nedošlo.    

 

P
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Obrázek 13: Graf počtu úrazů za poslední roky 

 

Tendence je sestupná a tedy ze statistiky vyplývá, že postupem času dochází ke stále 

méně nehodám a tím se zvyšuje bezpečnost při práci. [16, 22] 
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3.3 Identifikace nebezpečí 

3.3.1 6ebezpečí při výrobě žebříků 

Popis pracoviště 

Celá dílna (Obrázek 14: Hákres dílny) má rozměry přibližně 30 x 15 x 10 metrů. Je 

propojena s vedlejší nástrojárnou, skladem a dílnou pro výrobu schůdků. Má železobetonovou 

konstrukci a betonovou podlahu. Pod střechou na stěně jsou okna, která ovšem neposkytují 

dostatek denního světla, a tak je potřeba celé pracoviště po celý den uměle osvětlovat. V zadní 

části haly je umístěn odpočinkový kout, který je oddělen plexisklem. Jsou zde umývadla, stůl, 

skříňky na ukládání drobných osobních věcí, lednička a nápojový automat. 

Práce je prováděna ve třísměnném provozu, na každé směně jsou čtyři muži a dvě ženy. 

  

 
Obrázek 14: Nákres dílny 

 
Pro identifikaci nebezpečí jsem rozdělila pracovní systém na čtyři složky, stroj, 

materiál, prostředí a člověk a u každého budou uvedeny druhy nebezpečí. 

Nejprve uvedu jednotlivá pracoviště a poté nebezpečí, která se vyskytují na celé dílně a jsou 

společná pro všechny pracovníky. Nakonec budou rozebrány skladovací prostory. [9, 22] 
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Děrování profilů 

Popis pracovního postupu je uveden v předcházející části zabývající se výrobou. Práce 

je prováděna na děrovacích strojích. Ty jsou zde dva ve vzdálenosti asi 1,5 metrů od sebe. Při 

práci se používá vždy pouze jeden stroj a je obsluhován vyškoleným pracovníkem. Na každé 

směně je jeden zaměstnanec zastávající práci na tomto pracovišti. 

V uvedené tabulce (Tabulka 3: Hebezpečí při děrování profilů) jsou zaznamenány 

jednotlivé druhy nebezpečí.   

 

Hebezpečí při děrování profilů 
Zdroj 

nebezpečí 
Druh nebezpečí 

Stroj 

Zachycení podavačem stroje, zachycení 
vyjíždějícím profilem ze stroje, úraz 
elektrickým proudem, poranění 

hydraulickými částmi 

Materiál Zranění o ostré hrany profilů  

Prostředí Hluk, nepořádek na pracovišti 

Tabulka 3: Nebezpečí při děrování profilů 
 
 

Bližší specifikace některých nebezpečí z tabulky: 

Hydraulické části - u hydraulických částí je možné prasknutí hadice s kapalinou           

a poranění obsluhy v její blízkosti. Samotná kapalina však není zdraví škodlivá. 

Elektrický proud (dále jen EP) – ke zranění může dojít při poruše izolace nebo           

při otevření rozváděče, ve kterém jsou živé části (platí pro všechny pracoviště). 

Hluk - na tomto pracovišti byla při hygienických měřeních ekvivalentní hladina 

akustického tlaku vypočtena pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq, 8h = 86,8 dB. 

Což se podle [15] přílohy 1. k této vyhlášce, zařazuje do 3. kategorie. 

Hepořádek na pracovišti – na pracovišti byly umístěny nádoby s hydraulickým olejem 

a kontejnery na odpad z výroby. Nebyla zastavěna manipulační plocha obsluhy, ale pokud by 

došlo k poruše na stroji, nebyl by možný přístup k zařízení za účelem jeho opravy.                    

[6, 11, 12, 15, 22] 
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Úprava konců profilů 

Na pracovišti je umístěno dvanáct lisů a dva lisy na oplastování. Na každé směně je jen 

jeden obsluhující. Lisy mají nožní ovládání. 

V uvedené tabulce (Tabulka 4: Hebezpečí při úpravě konců profilů) jsou 

zaznamenány jednotlivé druhy nebezpečí. 

 

Hebezpečí při úpravě konců profilů 
Zdroj 

nebezpečí 
Druh nebezpečí 

Stroj 
Přimáčknutí lisem, poranění 
pneumatickými částmi 

Materiál Zranění o ostré hrany profilů  

Prostředí Hluk 

Tabulka 4: Nebezpečí při úpravě konců profilů 

 

Bližší specifikace některých nebezpečí z tabulky: 

Pneumatické části - u pneumatických částí je možné prasknutí hadice se vzduchem       

a poranění obsluhy v její blízkosti. Je nepravděpodobné, že by došlo k porušení hadice vlivem 

velkého tlaku, jelikož vzduch je rozváděn do jednotlivých zařízení z centrálního kompresoru, 

kde je nastaven tlak doporučený výrobcem, to je 0,7 MPa.  

Hluk - na tomto pracovišti byla při hygienických měřeních ekvivalentní hladina 

akustického tlaku vypočtena pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq, 8h = 83,4 dB 

Což se podle [15] přílohy 1. k této vyhlášce, zařazuje do 2. kategorie. [ 6, 12, 15, 22] 

  

Skládání žebříků 

Na pracovišti jsou dva stroje, ale pracuje se vždy pouze na jednom z nich. Je zde 

dvoučlenná obsluha. První zakládá profily do stroje a druhý čistí již složené části žebříků        

od tvářecí kapaliny. Stroj je řízen pomocí ovládacího panelu.  

V uvedené tabulce (Tabulka 5: Hebezpečí při skládání žebříků) jsou zaznamenány 

jednotlivé druhy nebezpečí. 
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Hebezpečí při skládání žebříků 
Zdroj 

nebezpečí 
Druh nebezpečí 

Stroj 
 Zachycení vyjíždějícím žebříkem ze 
stroje, úraz EP, úraz pohybujícími se 

částmi stroje 

Materiál 
Zranění o ostré hrany profilů při zakládání 

do stroje, podráždění kůže tvářecí 
kapalinou, fyzická zátěž 

Prostředí Hluk, prach 

Tabulka 5: Nebezpečí při skládání žebříků 
 

Bližší specifikace některých nebezpečí z tabulky: 

Pohybující se části stroje – obsluha stroje nemá do těchto částí během práce vůbec 

zasahovat. Úraz je pravděpodobnější spíše při opravě stroje. 

Fyzická zátěž – na výstupu dochází k manipulaci se složenými částmi žebříků. Tuto 

činnost vykonávají často ženy a váha žebříků se pohybuje od 3kg do 14kg.  

Podle [15] a přílohy 1. k této vyhlášce jsou práce, kdy ženy přenáší často břemena 

v rozmezí od 5 do 15 kg, zařazeny do 2. kategorie, proto je tato činnost pro ženy nebezpečná. 

Hluk - na tomto pracovišti byla při hygienických měřeních ekvivalentní hladina 

akustického tlaku vypočtena pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq, 8h = 87,1 dB, proto         

je vstupní část pracoviště zařazena do 3. kategorie a ekvivalentní hladina akustického tlaku    

na výstupu pracoviště byla vypočtena pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq, 8h = 82,9 dB, 

toto místo je tedy zařazeno do 2. kategorie. Kritéria pro zařazení do jednotlivých kategorií 

jsou uvedena v [15]. [6, 12, 15, 22] 

 

Kompletace žebříků 

Většina nebezpečí je na kompletaci odvozena od nebezpečných vlastností jednotlivých 

nářadí, která se využívají při práci nebo nebezpečnou vlastností daného materiálu, se kterým 

se na pracovišti pracuje. Jsou zde dva pracovníci, oba vykonávají tutéž práci. 

V uvedené tabulce (Tabulka 6: Hebezpečí při kompletaci žebříků) jsou zaznamenány 

jednotlivé druhy nebezpečí. 
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Hebezpečí při kompletaci žebříků  
Zdroj 

nebezpečí 
Druh nebezpečí 

Stroj 
 Poranění pneumatickými částmi, poranění 

kladivem, poranění vrtačkou 

Materiál 
Nebezpečná manipulace s výrobky, 
fyzická zátěž, poranění o trny z nýtů 

Tabulka 6: Nebezpečí při kompletaci žebříků 
 

Bližší specifikace některých nebezpečí z tabulky: 

Pneumatické části – viz. výše 

Hebezpečná manipulace s materiálem – podle knihy úrazů došlo k některým 

zraněním při otáčení výrobku při jeho kompletaci. 

Fyzická zátěž – po kompletaci žebříků se nosí výrobky na stojany. Hmotnost žebříků   

se pohybuje v rozmezí do 45 kg. Při výrobě nejtěžších žebříků se vyrobí přibližně 60 kusů         

za směnu. 

Podle [15] a přílohy 1. k této vyhlášce jsou práce, kdy muži přenáší často břemena 

v rozmezí od 15 do 30 kg nebo občas břemena od 30 kg do 50 kg, zařazeny do 2. kategorie, 

proto je tato činnost pro muže nebezpečná. 

Trny z nýtů – k poranění může dojít buď při vylétnutí trnu z nýtovací pistole nebo      

při šlápnutí na trn na zemi – tento úraz je také zaznamenán v knize úrazů. [6, 11, 12, 15, 22] 

 
Celá dílna 

Předcházející nebezpečí byla uvedena pouze pro jednotlivá pracoviště. Nyní                  

se seznámíme s dalšími zdroji rizika, která jsou společná pro celou tuto dílnu.  

Třísměnný provoz - z hlediska hygienického se jedná o psychickou zátěž patřící do     

2. kategorie  podle [15] a přílohy 1. k této vyhlášce. 

Hebezpečné zatarasení komunikace - materiálem, výrobky, nebo jinými předměty… 

Hebezpečí uklouznutí na komunikaci i mimo ni - při znečištění podlahy například 

oleji do hydrauliky atd. 

Hajetí na nohu nebo přimáčknutí prstu nákladem - paletovým vozíkem, stojanem 

s profily nebo vozíkem s otočnými kolečky. Tyto úrazy se podle knihy úrazů jeví jako 

nejčastější. 

Pád břemene na nohu. 

[6, 11, 22] 
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3.3.2 6ebezpečí při skladování 

 
Popis pracoviště 

Celý sklad má rozlohu asi 1000 m2. Jsou zde uskladněny výrobky. Sklad je propojen 

s dílnou a vrata vedou na nadstřešené venkovní prostranství. Ve skaldu je kancelář, která 

slouží zároveň i jako odpočívárna. Druhý sklad má rozlohu asi 600 m2 . Slouží pro skladování 

profilů. Je taktéž propojen s dílnou, ale na opačném konci než sklad materiálu, proto 

přemístění z jednoho skladu do druhého je možné mimo budovy firmy, avšak ne mimo areál 

firmy. 

Ve skladech se pracuje stejně jako na dílně ve třísměnném provozu. Na ranní                  

a odpolední směně jsou čtyři pracovníci, na noční pouze jeden, který chystá materiál            

pro výrobu. 

Při skladování hrozí největší nebezpečí při manipulaci s materiálem, ať už pomocí 

techniky nebo ruční. Dalším nebezpečím mohou být také vlastnosti prostředí. [22] 

 
Manipulace pomocí techniky - jeřáby 

• Přetížení portálového jeřábu (Obrázek 15: Portálový jeřáb ) nebo vázacích 

prostředků  

• Přimáčknutí nebo zachycení člověka přepravovaným materiálem  

• Sklouznutí, posunutí nebo uvolnění břemene 

• Úraz EP [6, 22] 

 

 
Obrázek 15: Portálový jeřáb 
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Manipulace pomocí techniky - vysokozdvižné vozíky 

• Přetížení vysokozdvižného vozíku (Obrázek 16: Vysokozdvižný vozík) 

• Přimáčknutí nebo zachycení člověka přepravovaným materiálem 

• Pád materiálu při stohování  

• Převrácení vozíku 

• Přiražení osoby pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi, k pevné překážce,      

ke konstrukci 

• Najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení 

osoby pohybem a pracovní činností vozíku 

• Únik vodíku při dobíjení baterie - výbuch [6, 22] 

 

 
Obrázek 16: Vysokozdvižný vozík 
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Manipulace pomocí techniky - paletovací vozíky a vozíky s otočnými 

kolečky (Obrázek 17: Vozík s otočnými kolečky) 

• Najetí na nohu 

• Přiražení  části těla nákladem na vozíku k pevné překážce [22]  

 

 
Obrázek 17: Vozík s otočnými kolečky 

 
 
Ruční manipulace 

• Vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou 

• Naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše  

• Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene, (v případě sesutí 

břemene) v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného 

způsobu odběru 

• Fyzická zátěž 

• Nebezpečná manipulace s materiálem (v knize úrazů jsou případy vymknutí 

palce při rozbalování balíků s materiálem a při dotlačování balíku na stanovené 

místo)  [6, 22] 
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Prostředí 

• Mikroklimatické podmínky 

• Nebezpečí pádu z nakládací rampy 

• Zatarasení komunikace 

• Přetížení regálů 

• Nevhodné stohování výrobků i palet 

• Nevhodný systém skladování  [6, 13, 21, 22] 

 
 
 
 
Chyba člověka 

V neposlední řadě je třeba uvést jako jedno z největších nebezpečí selhání lidského 

faktoru. Podle průzkumů je člověk v systému člověk – stroj – prostředí tím nejméně 

spolehlivým článkem. Toto nebezpečí hrozí samozřejmě jak na dílně, tak ve skladech. [9] 
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3.4 Hodnocení rizik 

Jako u identifikace nebezpečí budou rizika nejprve zpracována pro jednotlivá 

pracoviště, poté společná pro celou dílnu a nakonec pro sklad. Vždy budou vypsány rizika, 

zaznačeny pomocí bodové metody do matice rizik a podle polohy v této matici bude určena 

jejich akceptovatelnost. Celá metoda je popsána v příloze (Příloha 2.). V této kapitole pak 

rozeberu také úrazy, které nastaly na daném pracovišti a možné příčiny jejich vzniku. 

3.4.1 Hodnocení rizik v pracovním prostředí – výroba žebříků 

Při hodnocení rizik budeme vycházet z nebezpečí, která jsme identifikovali v předchozí 

kapitole. U každého rizika bude také v tabulce vypsáno opatření, které je již na pracovišti 

zavedeno, a tím snížíme pravděpodobnost vzniku, následek a s tím související stupeň rizika 

 

Děrování profilů 

Zachycení podavačem stroje -  při automatickém posouvání profilu ve stroji může 

dojít k zachycení oděvu, prstýnků, náramku pracovníka a následně k poranění. 

Zachycení vyjíždějícím profilem ze stroje – stejně jako u předchozího případu            

je i tady profil automaticky posouván. Pokud by stál pracovník v místě pohybujícího              

se profilu, může dojít k zachycení oblečení, prstýnků nebo náramku, ale také k pořezání          

o ostrou hranu. 

Úraz EP – k úrazu může dojít při styku s živou částí elektrického vedení. To je možné, 

jestliže by byla izolace na vodičích přivádějících EP do stroje porušena, nebo pokud by nebyl 

uzamčen rozváděč, ve kterém jsou uloženy živé části. Při poranění EP může dojít k zástavě 

srdce, ochrnutí dýchacích orgánů, popáleninám i k traumatické amputaci. 

Poranění hydraulickými částmi – při vzniku přetlaku v hadici nebo při jejím 

opotřebení může dojít k jejímu protržení a poranění obsluhy v blízkosti.  

Zranění o ostré hrany profilů – ke zranění může dojít při zakládání do stroje nebo 

ukládání proděrovaných profilů na stojany a při nepoužívání OOPP. Hrany profilů nejsou 

ještě nijak opracovány a tak může dojít k pořezání. 

Hluk – účinky hluku jsou chronické, projevují se ztrátou duševní pohody, bolestmi 

hlavy, zažívacími potížemi, nespavostí a později dochází k poruchám sluchu a k poklesu 

ostrosti slyšení. 
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Hepořádek na pracovišti – v prostoru stroje jsou uloženy nádoby s kapalinou              

do hydrauliky a tím omezují manipulační plochu při opravách na stroji nebo hrozí zakopnutí. 

 
Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 7: Vyhodnocení rizik – děrování 

profilů), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace. Celková akceptovatelnost 

a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 18: Matice rizik – děrování profilů). 

[3, 14, 22] 

 

Vyhodnocení rizik – děrování profilů 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo -  
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Zachycení 
oděvu, prstýnků, 

náramku 
podavačem 

Pracovní oděv, 
ochranný kryt na 
podavači, zákaz 
vstupu do prostoru 

stroje 

4 
B                
( 3 ) 

12 III 

Zachycení 
oděvu, prstýnků, 

náramku 
profilem 

Pracovní oděv 4 
B                
( 3 ) 

12 III 

Pořezání o 
ostrou hranu 
profilu 

Pracovní oděv 3 
A                
( 4 ) 

12 III 

Poranění EP 

Zákaz zasahovat 
do el. části 
nepovolaným 
osobám, 

uzamykatelný 
rozváděč, 

izolované vodiče 
mimo rozváděč 

5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Poranění 
hydraulickými 

částmi 
Vizuální kontrola 4 

A                
( 4 ) 

16 III 

Porucha sluchu - 
hluk 

Zátkové chrániče 
sluchu 

5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Zakopnutí - 
nepořádek na 
pracovišti 

Dodržování 
bezpečnostních 
předpisů  

4 
A                
( 4 ) 

16 III 

Tabulka 7: Vyhodnocení rizik – děrování profilů 
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Při zakreslování rizik do matice budou jednotlivá rizika nahrazena barevnými čtverečky 

pro lepší orientaci. 

 - Zachycení oděvu, prstýnků, náramku    
podavačem 

 - Zachycení oděvu, prstýnků, náramku 
profilem  

 - Pořezání o ostrou hranu  

 - Poranění EP  

 - Poranění hydraulickými částmi 

 - Porucha sluchu  

 - Zakopnutí 
      
  
 

Obrázek 18: Matice rizik – děrování profilů 
 
 

Zhodnocení 

Všechna rizika jsou v akceptovatelné oblasti, většina z nich je také ve stupni 

přijatelného rizika. Pouze poruchy sluchu a úraz elektrickým proudem jsou ve stupni 

nežádoucího rizika. Je potřeba si ovšem uvědomit, že tyto případy jsou v rámci možností 

firmy zabezpečeny a že pravděpodobnost vzniku je velice malá. Nelze ji však úplně vyloučit a 

při vystavení osob tomuto nebezpečí, jsou následky dosti vážné. Proto je tento případy 

zařazeny do stupně nežádoucího rizika.   

 
 

Úprava konců profilů 

Opravy lisu – může dojít k přimáčknutí nebo pohmoždění prstů. U těchto lisů je 

nebezpečí pouze v případě opravy lisu, jelikož profily jsou dostatečně dlouhé a nehrozí 

vsunutí prstů do nebezpečného prostoru při práci. Nejkratší profil měří 1,7 metrů, a tak 

obsluha stojí v dostatečné vzdálenosti od stroje. 

Poranění pneumatickými částmi – prasknutí hadice a zranění obsluhy v blízkosti 

stroje způsobí její mechanickém poškození nebo opotřebení materiálu. 

Zranění o ostré hrany profilů – při manipulaci s profily může dojít k pořezání, pokud 

nejsou používány vhodné OOPP. 
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Hluk – viz. předchozí pracoviště. 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 8: Vyhodnocení rizik – úprava 

konců profilů), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace. Celková 

akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 19: Matice rizik – 

úprava konců profilů). [3, 14, 22] 

 

Vyhodnocení rizik – úprava konců profilů 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo -  
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Přimáčknutí prstů 
– opravy lisu 

Zákaz vstupu 
nepovolaným 

osobám, natavení 
nástroje pouze 
určenými 
pracovníky, 

opravy pouze při 
vypnutí EP, 
bezpečnostní 
mřížky před 
pohyblivými 
částmi 

5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Poranění 
pneumatickými 

částmi 
Vizuální kontrola 4 

A                
( 4 ) 

16 III 

Pořezání o ostrou 
hranu profilu 

Pracovní oděv, 
rukavice 

4 
A                
( 4 ) 

16 III 

Porucha sluchu - 
hluk 

Zátkové chrániče 5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Poranění EP 

Zákaz zasahovat 
do el. části 
nepovolaným 
osobám, 

uzamykatelný 
rozváděč, 

izolované vodiče 
mimo rozváděč 

5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Tabulka 8: Vyhodnocení rizik – úprava konců profilů 
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 - Přimáčknutí prstů  

 - Pořezání o ostrou hranu 

 - Poranění pneumatickými částmi  

 - Porucha sluchu 

 - Poranění EP  
 
 
 
 
 
         

Obrázek 19: Matice rizik – úprava konců profilů 
 
 

Zhodnocení 

Také v tomto případě jsou všechna rizika v akceptovatelné oblasti. Rizika, která jsou    

ve stupni nežádoucích rizik, se ve dvou případech shodují s předchozím pracovištěm,            

je to úraz EP a porucha sluchu. U obou je stejný důvod zařazení do tohoto stupně. Třetí          

je v tomto případě přimáčknutí prstů do lisu. I v této záležitosti je třeba uvažovat, že lisy jsou 

dostatečně zabezpečeny, je zde zakázán vstup nepovolaným a opravy se musí provádět pouze 

je-li vypnutý EP. Pravděpodobnost vzniku tohoto úrazu je velmi malá, ovšem ne nemožná. 

 
 
Skládání žebříků 

Zachycení vyjíždějícím žebříkem ze stroje nebo podavačem příček -  stejně jako u 

prvního pracoviště může dojít k zachycení oblečení nebo náramků a tím k poranění. 

Úraz EP – viz. 1. pracoviště. 

Úraz pohybujícími se částmi stroje – při práci by se do stroje neměly dostat 

nepovolané osoby. Zranění je tedy pravděpodobné pouze při opravě a nevypnutí stroje. Může 

dojít k poranění prstů a rukou o vibrační trn. 

Zranění o ostré hrany profilů při zakládání do stroje – na vstupu je stále ještě možné 

poranění o ostré hrany profilů. Na výstupu tohoto pracoviště už nehrozí pořezání o ostré 

hrany, jelikož všechny jsou během tohoto a předchozích pracovních procesů opracovány. 

Podráždění kůže tvářecí kapalinou – při čištění žebříků může dojít k potřísnění kůže 

tvářecí kapalinou a k jejímu podráždění, které se může projevit například jako ekzém. 
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Fyzická zátěž – je uvažována pouze pokud na tomto pracovišti pracují ženy. Nejčastěji 

může docházet k bolestem zad a onemocnění bederní páteře. 

Hluk – viz. předcházející pracoviště. 

Prach – Prašnost není v této firmě měřena, ale je viditelné, že by mohla být na tomto 

pracovišti zvýšená. Hliníkový prach je často usazen na stroji. Působení hliníku na lidský 

organismus může vyvolat vznik Alzheimerovy choroby. 

 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 9: Vyhodnocení rizik – skládání 

žebříků), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace, celková 

akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 20: Matice rizik – 

skládání žebříků) [3, 14, 22] 
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Vyhodnocení rizik – skládání žebříků 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo -  
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Poranění při Z 
zachycení oděvu, 
prstýnků, náramku  

Pracovní oděv, 
kryt na podavači 

4 
B                
( 3 ) 

12 III 

Úraz pohybujícími 
se částmi stroje 

Zákaz zasahovat 
do stroje 

nepovolaným 
osobám, zákaz 
práce bez 

ochranných krytů 

5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Pořezání o ostrou 
hranu (na vstupu) 

Pracovní oděv, 
rukavice 

4 
A                
( 4 ) 

16 III 

 Poranění EP 

Zákaz zasahovat 
do el. části 
nepovolaným 
osobám, 

uzamykatelný 
rozváděč, 

izolované vodiče 
mimo rozváděč 

5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Ekzém - 
podráždění tvářecí 

kapalinou 

Rukavice, mycí 
prostředky 

4 
B                
( 3 ) 

12 III 

Porucha sluchu - 
hluk          

Zátkové chrániče 
sluchu 

5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Bolesti zad – 
fyzická zátěž 

  4 
C                
( 2 ) 

8 II 

Prašnost   2 
C                
( 2 ) 

4 II 

Tabulka 9: Vyhodnocení rizik – skládání žebříků 
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 - Zachycení oděvu, prstýnků, náramku  

 - Úraz pohybujícími se částmi stroje  

 - Pořezání o ostrou hranu  

 - Poranění EP  

 - Ekzém  

 - Porucha sluchu  

 - Bolesti zad                                                                                      

 - Prašnost  
 
 
          

Obrázek 20: Matice rizik – skládání žebříků 
 
 

Zhodnocení 

Na tomto pracovišti je z matice viditelné, že rizika jsou vážnější než v předchozích 

případech. V akceptovatelné oblasti avšak ve stupni nežádoucích rizik je opět úraz 

elektrickým proudem a porucha sluchu. Je zde však navíc úraz pohybujícími se částmi stroje. 

Zabezpečení je v tomto případě také dostačující, ovšem není vyloučeno, že k úrazu za těchto 

okolností nemůže dojít a následky jsou trvalé. V neakceptovatelné oblasti leží dvě rizika, a to 

následky prašnosti a fyzické zátěže. Prašnost na tomto pracovišti nebyla měřena, ale je 

viditelné z usazení hliníkového prachu, že by mohl být překročen hygienický limit. Toto 

riziko je přitom na pracovišti velmi časté. Druhý případ, fyzická zátěž, je uvažován pouze pro 

ženy, které na tomto pracovišti pracují. Tento faktor se zde sice nevyskytuje neustále, ale 

případné následky jsou také trvalého charakteru. 

 

 

Kompletace žebříků 

Poranění pneumatickými částmi – viz 2. pracoviště. 

Poranění kladivem – při doklepávání některých částí může dojít k uklouznutí kladiva a 

pohmoždění prstů na ruce.  

Poranění vrtačkou – při práci s vrtačkou je nebezpečí namotání oděvu a zachycení 

ruky, zachycení vlasů a jejich namotání popř. skalpování. 
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Hebezpečná manipulace s výrobky – může dojít k pohmoždění prstu. Tento úraz je 

z knihy úrazů. Zaměstnanec otáčel žebřík při kompletaci, zavadil palcem o profil a došlo 

k jeho pohmoždění. 

Fyzická zátěž – V některých případech dochází při manipulaci s žebříky k překročení 

stanovených hygienických limitů pro fyzickou zátěž. Může tak dojít k onemocnění bederní 

páteře a k bolestem zad.  

Poranění trny z nýtů – při nýtování jsou trny vystřelovány z nýtovací pistole, tím 

může způsobit k poranění oka. Pokud je na zemi hodně trnů, je zaznamenán případ, kdy 

zaměstnanec na jeden šlápnul a ten mu propíchnul obuv i chodidlo. 

 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 10: Vyhodnocení rizik – 

kompletace žebříků), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace. Celková 

akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 21: Matice rizik – 

kompletace žebříků). [ 3, 14, 22 ] 
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Vyhodnocení rizik – kompletace žebříků 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo - 
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Poranění 
pneumatickými 

částmi 
Vizuální kontrola 4 

A                
( 4 ) 

16 III 

Pohmoždění 
prstů kladivem 

 Správná a 
bezpečná 
manipulace 

3 
A                
( 4 ) 

12 III 

Zachycení ruky 
vrtačkou 

Pracovní oděv, při 
vrtání otvorů pro 
nýty popruhů 
používání vrtací 
šablony, nebezpečí 
sklouznutí vrtáku 

4 
B                
( 3 ) 

12 III 

Namotání vlasů, 
skalpování 
vrtačkou 

  4 
C                
( 2 ) 

8 II 

Pohmoždění 
prstů - 

nebezpečná 
manipulace s 
výrobky 

Bezpečná 
manipulace  

4 
B                
( 3 ) 

12 III 

Bolesti zad - 
fyzická zátěž 

  4 
C                
( 2 ) 

8 II 

Propíchnutí 
chodidla trny z 

nýtů 

Obuv s ocelovým 
plátem 

5 
B                
( 3 ) 

15 III 

Poranění oka 
trny z nýtů 

Ochranné brýle 5 
C                
( 2 ) 

10 II 

Tabulka 10: Vyhodnocení rizik – kompletace žebříků 
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 - Pohmoždění prstů kladivem  

 - Poranění ruky vrtačkou 

 - Zachycení vlasů, skalpování vrtačkou  

 - Pohmoždění prstů při nebezpečné manipulaci 
s výrobky 

 - Poranění pneumatickými částmi  

 - Propíchnutí chodidla trny z nýtů  

 - Fyzická zátěž 

 - Poranění oka trny z nýtů 
 
 

Obrázek 21: Matice rizik – kompletace žebříků 
 
 
 

Zhodnocení 

Většina rizik i zde leží v akceptovatelné oblasti. Ve stupni nežádoucího rizika leží 

možnost poranění oka vystřeleným trnem z nýtovací pistole. Zaměstnanci mají předepsané 

ochranné brýle, ale riziko nelze nikdy úplně vyloučit a pokud k tomuto úrazu dojde, následky 

budou trvalé. V oblasti neakceptovatelné leží pak následky fyzické zátěže, která ovšem není 

pravidelná, a možnost zachycení vlasů do vrtačky a skalpování. Je však také méně 

pravděpodobné, že se tento úraz stane, jelikož většina zaměstnanců na kompletaci má krátké 

vlasy. 

 

Celá dílna 

3 směnný provoz – únava. 

Hebezpečné zatarasení komunikace – při manipulaci s materiálem se může stát, že je 

ten nevhodně složen a zasahuje do komunikace, to může vést k zakopnutí a v těžším případě 

ke zhoršení možnosti úniku např. při požáru. 

Hebezpečí uklouznutí na komunikaci i mimo ni – při rozlití kapaliny na zem může 

dojít k uklouznutí a pádu s možným následkem pohmožděnin nebo zlomenin.  

Hajetí na nohu nebo přimáčknutí prstu nákladem – při manipulaci se vyskytla 

pohmoždění, ke kterým došlo díky najetí vozíku na nohu, nebo přimáčknutí prstů ruky 

k pevné konstrukci přepravovaným materiálem. 
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Pád předmětu na nohu – při manipulaci jak s výrobky tak, s nářadím, může dojít 

k pádu a zranění chodidla.  

 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 11: Vyhodnocení rizik 

společných pro celou dílnu), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace a 

celková akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 22: Matice 

rizik – rizika společná pro celou dílnu). [3, 22] 

 

Vyhodnocení rizik společných pro celou dílnu 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo - 
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Únava -           
třísměnný 
provoz 

Na dílně je k 
dispozici automat, 
ve kterém jsou 
zdarma chlazené 

nápoje 

4 
A                
( 4 ) 

16 III 

Uklouznutí při 
znečištění 
podlahy 

Pravidelný úklid  4 
A                
( 4 ) 

16 III 

Najetí na nohu 
nebo 

přimáčknutí 
prstu 

manipulační 
technikou  

Pracovní obuv, 
rukavice, bezpečná 

manipulace 
3 

B                
( 3 ) 

9 II 

Pád předmětu 
na nohu 

Pracovní obuv       
s ocelovou špičkou 

3 
A                
( 4 ) 

12 III 

Zakopnutí, 
zhoršená 

možnost úniku 
při evakuaci 
při zatarasení 
komunikace 

 Dodržování 
bezpečnostních 
předpisů 

4 
B                
( 3 ) 

12 III 

Tabulka 11: Vyhodnocení rizik společných pro celou dílnu 
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 - Únava, třísměnný provoz 

 - Uklouznutí 

 - Poranění manipulační technikou         

 - Pád předmětu na nohu 

 - Zakopnutí, zhoršená možnost   úniku při 
evakuaci 
                                                       
 
 
 
 
 

Obrázek 22: Matice rizik – rizika společná pro celou dílnu 
 
 

Zhodnocení 

Rizika společná pro celou dílnu se vyskytují pouze v akceptovatelné oblasti. Poranění, 

která mohou být způsobena, jsou pouze lehké povahy, a i když by vyžadovala lékařské 

ošetření, následky by nebyly trvalého charakteru. 
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3.4.2 Hodnocení rizik v pracovním prostředí – skladování 

 
Manipulace pomocí techniky - jeřáby 

Přetížení jeřábu nebo vázacích prostředků – při nadměrném nákladu může dojít 

k přetížení a zborcení dráhy jeřábu nebo k přetržení vázacích lan, to může nastat také při 

opotřebení materiálu. Při pohybu pracovníků pod nákladem, mohou být zavaleni 

přepravovanými výrobky.  

Přimáčknutí nebo zachycení člověka přepravovaným materiálem – během 

manipulace je nebezpečí přimáčknutí člověka k pevné konstrukci nebo jeho zachycení 

materiálem a pohmoždění, pokud se bude pohybovat v místech přepravy. 

Sklouznutí, posunutí nebo uvolnění břemene a pád na zaměstnance – pokud je 

přepravovaný materiál nevhodně a neodborně upevněn, může dojít k poranění osob. 

Poranění EP – Viz pracoviště 1., 2. a 3.  

 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 12: Vyhodnocení rizik 

manipulační techniky - jeřáby), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace a 

celková akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 23: Matice 

rizik – jeřáby) [6, 14, 21, 22] 
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Vyhodnocení rizik manipulační techniky - jeřáby 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo - 
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Poranění osob - 
přetížení jeřábu 
nebo vázacích 
prostředků 

Kontrola vázacích 
prostředků, zákaz 
pohybu pod jeřábem 

při přepravě, 
dodržování 

maximální možné 
hmotnosti nákladu 

6 
C               
( 2 ) 

12 III 

Pohmoždění při 
přimáčknutí nebo 
zachycení člověka 
přepravovaným 
materiálem 

Zákaz pohybu v 
oblasti přepravování 
materiálu jeřábem 

5 
B               
( 3 ) 

15 III 

Pád břemene na 
zaměstnance 
sklouznutím, 
posunutím nebo 
uvolněním 

Správné upevnění 
přepravovaného 
materiálu, zákaz 

pohybu pod jeřábem 

5 
C               
( 2 ) 

10 II 

Poranění EP 

Zákaz zasahovat do 
el. části 

nepovolaným 
osobám, izolované 

vodiče 

5 
C               
( 2 ) 

10 II 

Tabulka 12: Vyhodnocení rizik manipulační techniky - jeřáby 
 
 
 

 
 

 - Poranění osob přetížením jeřábu nebo 
vázacích prostředků  

 - pohmoždění při přimáčknutí nebo zachycení 
člověka přepravovaným materiálem  

 - Pád břemene na zaměstnance sklouznutím, 
posunutím nebo uvolněním  

 - Poranění EP  
 
 
 
 

Obrázek 23: Matice rizik - jeřáby 
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Zhodnocení 

Při přemisťování břemen pomocí jeřábu se jeví jako nejnebezpečnější, stejně jako 

v předchozích případech, úraz elektrickým proudem a dále pád břemene na zaměstnance, ať je 

to způsobeno přetížením jeřábu, nebo uvolněním díky sklouznutí nebo posunutí. Tyto 

následky bývají trvalého charakteru, ale pravděpodobnost že k této situaci dojde je dosti malá, 

jelikož při používání jeřábu k přemisťování, je zákaz vstupu pod přepravovaná břemena. 

Uvolnění břemen při přetížení je v podstatě nemožné, jelikož ve firmě se nepřepravují 

náklady , které dosahují maximální možné hmotnosti stanovené pro jeřáb nebo vázací 

prostředky. 

 

 

Manipulace pomocí techniky - vysokozdvižné vozíky 

Přetížení vozíku – při překročení max. povoleného zatížení vozíku stanoveného 

výrobcem může dojít k pádu materiálu na kolemjdoucí osoby nebo na řidiče vozíku. 

Přimáčknutí nebo zachycení člověka přepravovaným materiálem, nebo přiražení 

osoby pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi, k pevné překážce, ke konstrukci – viz. 

jeřáby. 

Pád materiálu při stohování a zranění řidiče nebo kolem jdoucí osoby – během 

stohování může dojít zachycení materiálu o regály a tím k jeho pádu. 

Převrácení vozíku – pokud je materiál na vidlicích vozíku nerovnoměrně rozložen 

Hajetí vozíkem na osobu, přejetí nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby 

pohybem a pracovní činností vozíku – nebezpečí poranění osob v blízkosti vozíku. 

Únik vodíku při dobíjení baterie – při dobíjení baterie vozíku může unikat vodík         

a pokud je prostor na dobíjení malý a vyskytne se zde iniciační zdroj, může dojít k výbuchu.   

[6, 14, 21, 22] 

 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 13: Vyhodnocení rizik manipulační 

techniky – vysokozdvižné vozíky), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné 

informace a celková akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 

24: Matice rizik – vysokozdvižné vozíky). [6, 14, 21, 22] 
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Vyhodnocení rizik manipulační techniky – vysokozdvižné vozíky 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo - 
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Pád materiálu na 
osoby při přetížení 

vozíku 

Dodržování 
maximální možné 
hmotnosti nákladu, 
zákaz pohybu v 
oblasti manipulace 
s vozíky, ochranné 

přilby  

5 
B               
( 3 ) 

15 III 

Přimáčknutí nebo 
zachycení člověka 
přepravovaným 
materiálem, nebo 
přiražení osoby 
pohybujícím se 
vozíkem, resp. 

vidlicemi, k pevné 
překážce, ke 
konstrukci 

Zákaz pohybu v 
oblasti přepravování 
materiálu, školení 

pro řidiče 

5 
C               
( 2 ) 

10 II 

Zranění řidiče 
nebo kolem jdoucí 
osoby během 
stohování 
materiálu 

Dodržovat zásady 
stohování, ochranné 

přilby 
5 

B               
( 3 ) 

15 III 

Zranění řidiče 
nebo kolemjdoucí 

osoby při 
převrácení vozíku  

Vhodné, 
rovnoměrné 

umístění nákladu na 
vozík 

5 
B               
( 3 ) 

15 III 

Najetí vozíkem na 
osobu, přejetí 

nohou 
pohybujícím se 
vozíkem, ohrožení 
osoby pohybem a 
pracovní činností 

vozíku  

Zákaz pohybu v 
oblasti přepravování 
materiálu, školení 

pro řidiče 

5 
C               
( 2 ) 

10 II 

Poranění při 
výbuchu vodíku 

Velký prostor, 
dostatečně větraný 

5 
C               
( 2 ) 

10 II 

Tabulka 13: Vyhodnocení rizik manipulační techniky – vysokozdvižné vozíky 
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 -  Pád materiálu na osoby při přetížení vozíku 

 - Přimáčknutí nebo zachycení člověka 
přepravovaným materiálem, nebo přiražení osoby 
pohybujícím se vozíkem, resp. vidlicemi, k pevné 
překážce, ke konstrukci 

 - Zranění řidiče nebo kolem jdoucí osoby během 
stohování materiálu 

 - Zranění řidiče nebo kolemjdoucí osoby při 
převrácení vozíku 

 - Najetí vozíkem na osobu 

 - Poranění při výbuchu vodíku 
 
 

Obrázek 24: Matice rizik – vysokozdvižné vozíky 
 
 

Zhodnocení 

Při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky je nebezpečí pádu materiálu na osoby během 

stohování nebo přetížení vozíku. Řidiči jsou ovšem vybaveni ochrannými přilbami a 

proškoleni a ostatní osoby mají vstup do prostoru manipulace s vozíkem zakázán. Dalším 

nebezpečím je přejetí osoby, řidiči však mají průkazy na řízení vysokozdvižných vozíků a tak 

svou jízdou neohrožují ostatní osoby. Posledním vážným nebezpečím je možnost výbuchu při 

dobíjení baterie ve vozíku, kdy může unikat vodík. Místo s nabíječkou je však ve skladu, kde 

je dostatečně velký prostor, který je neustále větrán. 

 
 
Manipulace pomocí techniky - paletovací vozíky a vozíky s otočnými 

kolečky 

Hajetí na nohu – poranění osob přepravujících náklad touto manipulační technikou. 

Přiražení  části těla nákladem na vozíku k pevné překážce – viz. jeřáby.  

 
Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 14: Vyhodnocení rizik 

manipulační techniky – paletovací vozíky a vozíky s otočnými kolečky), do které jsou 

zaznamenány hodnoty a potřebné informace. Celková akceptovatelnost a stupně rizika jsou 

zaznačeny v matici rizik (Obrázek 25: Matice rizik – paletovací vozíky a vozíky s otočnými 

kolečky).[6,14,21,22] 
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Vyhodnocení rizik manipulační techniky – paletovací vozíky a vozíky s otočnými 
kolečky 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo - 
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Najetí na nohu  
Bezpečná 
manipulace, 
pracovní obuv 

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Přimáčknutí nebo 
zachycení člověka 
přepravovaným 
materiálem 

Bezpečná 
manipulace 

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Tabulka 14: Vyhodnocení rizik manipulační techniky – paletovací vozíky a vozíky s otočnými kolečky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - Najetí na nohu 

 - Přimáčknutí nebo zachycení člověka 
 
 
 
 
 
 

        Obrázek 25: Matice rizik - paletovací vozíky a vozíky s otočnými kolečky  
 
 

Zhodnocení 

Při manipulaci s těmito vozíky nehrozí žádné vážné poranění, nejpravděpodobnější jsou 

pohmožděniny, které nemají trvalý následek. 
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Ruční manipulace 

Vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou - pád břemene na nohu.  

Haražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše – při posouvání materiálu na 

stanovené místo je někdy potřeba materiál ručně dotlačit, a tak může dojít k přiskřípnutí.  

Fyzická zátěž – většinou se používá manipulační technika, ale někdy je třeba i ruční 

manipulace. Dochází k bolestem zad a poranění bederní páteře. 

Hebezpečná manipulace s materiálem - v knize úrazů jsou případy vymknutí palce při 

rozbalování balíků s materiálem a při dotlačování balíku na stanovené místo.  

 

 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 15: Vyhodnocení rizik u ruční 

manipulace), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace a celková 

akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 26: Matice rizik – 

ruční manipulace). [3, 6 , 21, 22] 
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Vyhodnocení rizik u ruční manipulace 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo - 
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Pád břemene na 
nohy při vysmeknutí 
a vyklouznutí z 

rukou 

Dodržování zásad 
pro bezpečnou 
manipulaci 

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Naražení, přiražení, 
přiskřípnutí prstů k 
úložné ploše  

Dodržování zásad 
pro bezpečnou 
manipulaci 

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Pád břemene na 
pracovníka při 

zvedání a ukládání 
břemene v případě 
sesutí břemene v 
důsledku jeho 

vadného upevnění, 
labilní polohy nebo 
nesprávného 
způsobu odběru 

Dodržování zásad 
pro bezpečnou 
manipulaci 

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Bolesti zad při 
fyzické zátěži 

Nahrazení ruční 
manipulace 
technikou, 

dostatečný počet 
zaměstnanců pro 
přenos břemene 

5 
B               
( 3 ) 

15 III 

Pohmoždění prstů 
při manipulaci s 
materiálem 

Dodržování zásad 
pro bezpečnou 
manipulaci 

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Tabulka 15: Vyhodnocení rizik u ruční manipulace 
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 - Vysmeknutí a vyklouznutí břemene  

 - Naražení, přiražení, přiskřípnutí k úložné 
ploše 

 - Pád břemene při zvedání a ukládání 

 - Nebezpečná manipulace s materiálem 

 - Fyzická zátěž  
 
 
 
 
 
 

Obrázek 26: Matice rizik – ruční manipulace 
 
 

Zhodnocení 

Ruční manipulace není ve skladu moc obvyklá, většinou se vše provádí pomocí 

manipulační techniky a tak ani poranění a pravděpodobnost vzniku nejsou nijak vysoká. 

Pokud se jedná o úraz břemeny při vysmeknutí, nebo pádu na zaměstnance při ukládání, nebo 

poranění způsobená při fyzické zátěži, je nepravděpodobné že dojde k vážným zraněním, 

jelikož se jedná většinou o jednotlivé výrobky, jejichž váha není nijak vysoká a při používání 

vhodných OOPP není možnost vzniku vážných úrazů. 
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Celý sklad 

Mikroklimatické podmínky – mikroklimatické podmínky jsou závislé na venkovní 

teplotě, ve skladech jsou trvale otevřeny vrata do venkovních prostor, největší výkyvy jsou 

v zimě a v létě. Častým jevem je nachlazení zaměstnanců. 

Hebezpečí pádu z nakládací rampy – při nedodržení bezpečnostních předpisů, může 

dojít k pohmožděninám, v horším případě ke zlomeninám. 

Zatarasení komunikace – viz rizika na dílně. 

Přetížení regálů – může dojít ke zřícení skladovaného materiálu a poranní 

kolemjdoucích osob. 

Hevhodné stohování výrobků i palet – špatné ukládání může vést ke zřícení vlivem 

nestability skladovaného materiálu a k poranění osob. 

Hevhodný systém skladování profilů – balíky s profily jsou naskládány tak, že je 

obtížné se k nim dostat a uvázat na ně popruhy pro přepravu jeřábem. Zaměstnanci na ně 

často musejí vylézt a hrozí pád. 

3 směnný provoz – viz. rizika na dílně 

 

Pro vyhodnocení rizik je vytvořena tabulka (Tabulka 16: Vyhodnocení rizik 

společných pro celý sklad), do které jsou zaznamenány hodnoty a potřebné informace a 

celková akceptovatelnost a stupně rizika jsou zaznačeny v matici rizik (Obrázek 27: matice 

rizik – rizika společná pro celý sklad). [3, 11, 13, 21, 22] 
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Vyhodnocení rizik společných pro celý sklad 

Riziko Stávající opatření 
Pravděpo - 
dobnost 
vzniku 

Následek    
( hodnota ) 

Výsledná 
hodnota 
rizika 

Kategorie 

Nachlazení při 
změnách 

klimatických 
podmínek  

Poskytování 
ochranných 
nápojů, 

poskytování 
vhodného 

pracovního oděvu 

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Pád z nakládací 
rampy  

Barevné značení 
na konci rampy  

4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Zakopnutí, 
zhoršená možnost 
úniku při evakuaci 
při zatarasení 
komunikace  

Dodržení 
předepsaných 
bezpečnostních 

pokynů 

5 
B               
( 3 ) 

15 III 

Pád výrobků na 
zaměstnance při 
přetížení regálů 

Značení nosnosti 
na regálech a její 
dodržování 

5 
B               
( 3 ) 

15 III 

Pád na 
zaměstnance při 
nevhodném 

stohování výrobků 
i palet  

Palety obsahují 
štítky s počtem 
možných na sebe 
uložených palet, 
dodržování 
předepsaných 
pokynů 

5 
B               
( 3 ) 

15 III 

Pád díky 
nevhodnému 
systému 

skladování profilů  

  4 
B               
( 3 ) 

12 III 

Únava při              
3 směnném 
provozu  

Na dílně je k 
dispozici automat, 
ve kterém jsou 
zdarma chlazené 

nápoje 

4 
A                 
( 4 ) 

16 III 

Tabulka 16: Vyhodnocení rizik společných pro celý sklad 
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 - Nachlazení při změnách 
klimatických podmínek 

 - Pád z nakládací rampy 

 - Zakopnutí, zhoršená možnost úniku 
při evakuaci při zatarasení komunikace 

 - Pád výrobků na zaměstnance při 
přetížení regálů 

 - Pád na zaměstnance při nevhodném 
stohování výrobků i palet 

 - Pád díky nevhodnému systému 
skladování 

 - 3 směnný provoz  
 
 

 
Obrázek 27: Matice rizik – rizika společná pro celý sklad  
 
 
 

Zhodnocení 

Rizika společná pro celý sklad nejsou nijak závažná. Pracovníci mají vhodné OOPP při 

možných změnách klimatických podmínek. Zatarasení komunikace v tomto případě je téměř 

nemožné, jelikož se zde pohybují vysokozdvižné vozíky a tak je prostor stále volný. Také 

přetížení regálů je nepravděpodobné, jelikož se na ně tak velký náklad neukládá. Jediné co je 

potřeba zdokonalit, je systém skladování profilů, aby bylo jednodušší manipulovat s tímto 

materiálem. 
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3.4.3 Selhání lidského faktoru 

 
Pro identifikaci nebezpečí jsem zvolila metodu FTA. Celá tato metoda je popsána           

a doložena v příloze (Příloha 1.), zde uvádím pouze výsledky. 

Ze stromu poruch vyplývá, že nedodržení bezpečnostních předpisů je způsobeno buď 

vědomě nebo nechtěně. Při vědomém porušení jsou dvě možné příčiny, které mají být ovšem 

splněny zároveň, jinak  porušení bezpečnostních předpisů nemá pro zaměstnance žádoucí 

výsledek. Jedna příčina je dosažení výhod (menší námaha, časová úspora nebo sociální 

prestiž) a druhá nízké hodnocení nebo zanedbání možných nevýhod (nízké tresty, nízko 

hodnocené ohrožení nebo přecenění vlastních schopností). Je pravděpodobné, že pokud 

nebude jeden z těchto předpokladů splněn, nebudou zaměstnanci porušovat předpisy. Jestliže 

by bylo možné dosáhnout určité výhody a však za porušení by byly velké sankce, 

zaměstnanec se pravděpodobně k tomuto činu neodhodlá. Podobné je to i v opačném případě, 

kdyby trest byl minimální, ale ulehčení práce by bylo nulové, je zbytečné porušovat předpisy 

a tím se vystavovat nebezpečí, byť za to nebude potrestán. 

U nechtěného vzniku může být porušení předpisů také díky dvěma příčinám, tyto 

faktory však na sobě nejsou závislé. Může to být buď vlivem prostředí, při uspořádání 

pracoviště tak, že na člověka neustále působí rušivé vlivy, nebo při občasných rušivých 

pracovních podmínkách, jako je například hluk, který může vést k nesoustředěnosti a chybě 

zaměstnance.  

Dalším předpokladem je neschopnost zaměstnance vykonávat danou práci, buď díky 

nedostatečné kvalifikaci nebo občasných omezeních při výkonu práce. [6] 
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3.4.4 Rozbor úrazů 

 
Všichni pracovníci u nichž k úrazům došlo byli kvalifikovaní a ve společnosti pracují 

již delší dobu. Pokud si všimneme způsobů poranění na montážní dílně, je viditelné, že žádný 

úraz nebyl zaviněn strojem nebo nářadím, které se používá při práci a také větší část poranění 

nebyla způsobena při samotné výrobě. Často dochází ke zranění při manipulaci s materiálem, 

ať už při přepravě výrobků po dílně, nebo při pohybu s jednotlivými žebříky.  

U úrazu, kdy zaměstnanec ztratil vědomí a tím došlo k pohmoždění lebky a krční páteře, 

se zdá, že tato nevolnost byla způsobena velkou fyzickou zátěží, ale uvědomíme-li si,            

že takový úraz nastal pouze jednou za 4 roky, je celkem nepravděpodobné, že je práce 

extrémně fyzicky náročná, když ji všichni ostatní zvládají bez problémů a nedá se ani 

uvažovat, že tento pracovním nebyl schopný vykonávat tuto funkci, jelikož na dané pozici 

působí bezmála 2 roky a své povinnosti vždy zvládal. Nejpravděpodobnější příčinou tohoto 

selhání může být chvilková slabost, nebo nemoc zaměstnance, která mohla oslabit jeho 

organismus.  

Další úraz, kdy došlo k propíchnutí obuvi a chodidla trnem z nýtu, byl pravděpodobně 

způsoben nepořádkem na pracovišti. Pracovníci však mají v dnešní době pracovní obuv 

s ocelovou vložkou v podrážce a tak možnost opakování tohoto úrazu je velice malá. 

Ve skladu došlo během sledovaného období ke dvěma stejným úrazům, může se zdát, 

že zaměstnavatel vůči nim nepřijal žádná opatření. Ale všimneme-li si, že každému úrazu 

předcházela jiná situace, je možnost prevence velmi malá. Při vybalování profilů a vymknutí 

palce při odtrhnutí kartonového obalu pracovník pravděpodobně neodhadnul jeho pevnost       

a nepoužil k odstranění například nůž nebo jinou pomůcku. Tento zaměstnanec pracoval       

ve firmě 7 let a tak se dá předpokládat, že svou práci ovládá, takže vznik tohoto úrazu byl 

patrně podmíněn chvilkovou nepozorností. 

Druhý případ vymknutí palce byl při dotlačování materiálu. Zaměstnanec si asi 

nevšimnul v jaké vzdálenosti od pevné překážky je a použil nepřiměřenou sílu a při nárazu na 

překážku byl vyvinut větší tlak na palec a došlo k jeho vykloubení. 

Na závěr se dá říct, že část úrazů je způsobena nepředvídatelnými riziky práce                

a selháním lidského činitele. Tyto úrazy ovšem nejsou nijak závažné a nikdy nedošlo 

k ohrožení života zaměstnance, většinou dochází jen k pohmoždění a drobným zraněním. [22]      
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3.5 Opatření k omezení rizik 

Ve firmě je většina rizik snížena na přijatelnou úroveň. Přesto je zde několik možností 

na zlepšení a snížení stupně rizika. 

V závěrečné kapitole si uvedeme stávající a nová ( navržená ) opatření, detailněji           

si je popíšeme a vysvětlíme si jejich funkce. 

 

3.5.1 Opatření při výrobě žebříků 

 
Děrování profilů 

Stávající opatření 

Na podavači profilů je instalován plechový ochranný kryt, který zabraňuje zachycení 

oděvu,  prstýnků atd. Jsou li profily delší, vyjíždí podavač i mimo kryt a je zde větší 

nebezpečí poranění. Do prostoru stroje je zakázán vstup pro nepovolané osoby, avšak není 

zde žádné výstražné značení, které by na tento zákaz upozorňovalo. 

Elektrické části jsou uzavřeny před zásahem nepovolaných osob do rozváděče, který     

je vždy uzamčen. Přístup do něj mají pouze osoby znalé, které jsou ve firmě určeny k práci 

s elektrickým zařízením. Vodiče mimo rozvaděč jsou izolovány a izolace jsou pravidelně 

jednou týdně kontrolovány, jestli nedošlo k jejich porušení. 

Prasknutí hadic pro vedení hydraulické kapaliny je taktéž pravidelně kontrolováno,     

jak údržbáři, tak pracovníky před započetím práce. 

Na pracovišti je podle hygienických limitů 3. kategorie hluku. Pracovníci jsou vybaveni 

zátkovými chrániči sluchu. Tyto chrániče mají útlum 28 dB, z čehož vyplývá že pracovníci 

jsou po dobu pracovní směny vystaveni hluku, který již není tak závadný.  

Proti poranění o profily jsou zaměstnanci chráněni pracovním oděvem, ten je pro 

všechny stejný a tak bude popsán v opatřeních společných pro celou dílnu. [22] 

6avržená opatření   

Kryt na podavači profilů nezakrývá celou možnou dráhu podavače, jak již bylo 

popsáno, a tak bych navrhovala toto krytí protáhnout až na konec stroje. Pokud toto opatření 

nebude provedeno, doporučuji umístit na viditelné místo výstražnou tabulku pro zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, která zde chybí. 
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Zaměstnanci musí mít povinnost používat na tomto pracovišti ochranné rukavice, které 

by snížily riziko pořezání rukou o ostré hrany profilů při manipulaci s nimi. 

V prostoru stroje byly uskladněny nádoby s hydraulickými oleji. Je třeba uvolnit plochu 

pro případné opravy na stroji a uskladnit tyto oleje do jiných míst. 

 
Úprava konců profilů 

Stávající opatření 

Poranění prstů v lisech při práci je vyloučeno díky délce profilu a nožnímu spouštění. 

Nejkratší profil měří 1,7 metrů a přibližně v této vzdálenosti je pracovník vzdálen od lisu, 

který si spouští nohou. Při opravách lisu je povinnost vypnout přívod elektrické energie,         

to se provádí pomocí vypínače umístěného vedle lisů. Práce na lisech je podmíněna použitím 

bezpečnostní mřížky (Příloha 4.), která zabraňuje vsunutí předmětů do pohyblivých částí 

stroje. 

Elektrické části jsou zabezpečeny stejně jako v předchozím případě. 

Pneumatické části se také pravidelně kontrolují, zda nedošlo k jejich porušení. Přetlak 

v těchto částech je vyloučen díky centrálnímu rozvodu vzduchu z kompresorů, které jsou 

přesně nastaveny na tlak 0,7 MPa a při překročení tlaku je na kompresoru nainstalován 

pojistný ventil, který přívod vzduchu do rozvodů po dílně vypne. 

Stejně jako na předchozím pracovišti mají zaměstnanci pracovní oděv, zde jsou 

předepsány i pracovní rukavice. 

Na pracovišti je podle hygienických limitů 2. kategorie hluku. Pracovníci jsou taktéž 

vybaveni stejnými zátkovými chrániči sluchu. [22] 

 
Skládání žebříků 

Stávající opatření 

Podavač příček je pod plechovým ochranným krytem, který je nad celou jeho dráhou. 

Tím je zabráněno zachycení oděvu, prstýnků atd. Vnitřní části stroje nejsou nijak zvlášť 

zabezpečeny, jelikož by bylo obtížné při jeho kapotáži měnit nastavení při různých druzích 

žebříků. Pracovníci mají zakázáno jakkoliv zasahovat do stroje. 

Elektrické části jsou zabezpečeny jako v prvním případě a také proti hluku jsou 

pracovníci chráněni stejně, tedy zátkovými chrániči. Samozřejmě mají pracovní oděv              

a předepsány jsou i rukavice, které chrání jak před pořezáním o profil na vstupu, tak proti 

podráždění tvářecí kapalinou na výstupu při čištění žebříků. [22] 
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6avržená opatření 

Na tomto pracovišti pracují také ženy, a pro ty je fyzicky náročné ukládat žebříky         

na stojany. Je vhodné, rozdělit práci během směn tak, že ženy budou pracovat pouze s lehčími 

žebříky, těžší by se skládaly na směně, kde budou na tomto stroji muži. Popřípadě na vstupu, 

kdy jde pouze o zakládání profilů a příček bude žena a na výstupu muž, který dané části očistí 

a uloží na stojany. 

Dalším problémem, který je potřeba řešit, je prašnost. Dosud zde nebyla prováděna 

žádná měření. Je vhodné tedy provést měření, jestli je přesažena přípustná hodnota prachu 

v ovzduší a podle výsledků měření navrhnout další opatření. Jako nejvhodnější se jeví kapotáž 

stroje s lokálním odsáváním prachu. Dokud nebudou známy výsledky, navrhuji,                   

aby zaměstnanci na tomto pracovišti používali respirátory.  

 
Kompletace žebříků 

Stávající opatření 

Pneumatické části jsou proti prasknutí zabezpečeny stejně jako u lisů. 

Při manipulaci s kladivem pracovníci dodržují předepsané pracovní postupy a dbají      

na vlastní bezpečnost. Pokud vrtají díry na popruhy, používají se šablony, které zabrání 

sklouznutí vrtáku. Při práci s vrtačkou se nesmí používat rukavice, aby nedošlo k jejich 

namotání.  

Při práci s nýtovací pistolí se musí používat chrániče očí, aby vystřelené trny neporanily 

oko. Pracovníci mají také obuv s ocelovou vložkou, aby při šlápnutí na nýt nedošlo 

k propíchnutí chodidla. [22] 

6avržená opatření 

Na tomto pracovišti se kompletují i velké žebříky a jejich přenos je pro pracovníky 

fyzicky náročný. Aby nedocházelo k bolestem zad doporučuji, aby žebříky ukládali na palety 

nebo vozíky vždy oba zaměstnanci pracující na kompletaci. Jedná se pouze o přenesení 

žebříku po kompletaci z pracoviště na vozík. 

Pracovníci, kteří mají dlouhé vlasy, je musí mít stažené, jinak může dojít                          

i ke skalpování. 
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Opatření společná pro všechny zaměstnance dílny 

Stávající opatření 

Každý zaměstnanec je před přijetím do pracovního poměru proškolen o správném 

používání daných strojů a nástrojů. 

Pracovníci mají k dispozici na dílně automat s pitím, chlazené nápoje jsou v automatu 

zdarma. Vedle automatu je odpočinkový kout se stolem a židlemi a umyvadla. Tato část 

slouží převážně pro noční směnu, kdy není otevřená kantýna a jídelna, kam by se šli 

zaměstnanci občerstvit a najíst. 

Každý pracovník dostává jedou za rok nové pracovní oblečení, kalhoty, trička a blůzu   

(Příloha 4.). Tento oděv chrání před pořezáním o ostré hrany profilů. Všichni zaměstnanci 

mají právo na pracovní obuv, která má vespod ocelový plát, bránící propíchnutí chodidla         

a ocelovou špičku, která chrání nohu před pádem materiálu a při nechtěném najetí během 

přepravy výrobků na vozících.  Jednou za čtvrt roku dostávají zaměstnanci také mycí 

prostředky a krémy na ruce.  

Po celé dílně jsou na zemi vyznačeny žlutou barvou komunikace, které musí být 

udržovány volné. Tento problém se většinou nevyskytuje, jelikož po komunikacích jsou často 

převáženy výrobky a aby bylo možno projet, jsou nezatarasené. 

Jednou za rok jsou všichni proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany (dále jen PO). 

Na základě těchto školení a bezpečnostních předpisů musí zaměstnanci udržovat pořádek      

na pracovišti. Každý po ukončení směny uklidí pracovní prostor. Pokud dojde k znečištění 

podlahy nebo komunikace, je povinnost pracovníka toto hned odstranit, nebo zavolat 

uklízečku, která zem očistí, aby nedošlo k uklouznutí.  

Veškeré stroje a nástroje na dílně mohou seřizovat a opravovat pouze pracovníci pro 

tuto činnost vyškolení a pouze je-li zařízení odpojeno od přívodu energie a nehrozí jeho 

nechtěné spuštění. Každé zařízení má také centrální spínač, kterým je možno ihned vypnout 

přívod elektrické energie a stroj zastavit. 

Přístroje musí být používány pouze pro ty účely, pro které jsou určeny a všechny jsou 

pravidelně kontrolovány jednou za půl roku revizním technikem. 

Na dílně je k dispozici lékárnička a v kanceláři mistra telefon, pro případné přivolání 

lékařské pomoci. Při noční směně se využívá telefon na vrátnici. [7, 22] 
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6avržená opatření 

Každý zaměstnanec by měl být podroben lékařské prohlídce zaměřené na zjištění 

množství hliníku v organizmu a na možnost vzniku nemocí způsobených vlivem hliníkového 

prachu. 

3.5.2 Opatření při skladování 

Jeřáby 

Stávající opatření 

Vázací prostředky jsou kontrolovány a mají vyznačenou maximální nosnost břemene, 

která je 3500 kg a stejně tak i jeřábová dráha. Během přepravování je zakázáno vstupovat pod 

náklad. Přetížení a zřícení břemene je pravděpodobně vyloučeno, jelikož ve firmě se takto 

těžké náklady nepřevážejí. 

Veškerý přepravovaný materiál musí být správně upevněn a zabezpečen proti 

případnému vysmeknutí. 

Všichni pracovníci ovládající jeřáby jsou proškoleni revizním technikem o správné 

obsluze jeřábu a o vhodném zabezpečení přepravovaných břemen. 

Každý jeřáb má centrální vypínač, kterým je možno ho okamžitě odpojit od zdroje 

elektrické energie. Proti poranění elektrickým proudem je stejné zabezpečení jako na dílně.     

[22] 

 
Vysokozdvižné vozíky 

Stávající opatření 

Každý řidič vysokozdvižného vozíku musí mít příslušný řidičský průkaz. Musí být 

proškolen minimálně 1x ročně a dodržovat bezpečnost při manipulaci s vozíkem. 

Každý vozík má označení, jaká je jeho maximální nosnost nákladu ( 2000 kg )                

a ta nesmí být překročena. Břemena musí být na vozík umístěna rovnoměrně, aby nedošlo 

k jejich převážení. Řidiči musí používat ochranné přilby, které je chrání proti možnému pádu 

materiálu při stohování. 

Maximální povolená rychlost ve skladu je 5 km/h a ta nesmí být překročena. Řidič musí 

dávat pozor, aby nedošlo při jízdě k poranění ostatních pracovníků skladu, kteří se pohybují 

v blízkosti vozíku. 

Během manipulace s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku se nesmí v jeho 

blízkosti vyskytovat žádné osoby. 
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Dobíjení baterií se provádí v části skladu, která taky slouží jako stanoviště vozíků. 

Tento prostor je dostatečně odvětráván, aby nedošlo k vytvoření nebezpečné koncentrace 

vodíku a k výbuchu. [22] 

6avržená opatření 

Prostor pro nabíjení baterií má být viditelně označen čarami na podlaze a nápisem 

„stanoviště motorového vozíku mimo provoz“. 

 

Paletovací vozíky a vozíky s otočnými kolečky 

Stávající opatření 

Při práci je potřeba dbát pokynů z bezpečnostních školení, pohybovat se s těmito vozíky 

pouze po vyznačených komunikacích a dbát osobní bezpečnosti, aby nedošlo k najetí na nohu 

a pohmoždění, nebo přiražení prstů k pevné konstrukci. Není zapotřebí žádné zvláštní školení 

ani speciální předpis pro manipulaci s touto technikou. [22] 

 
Ruční manipulace 

Stávající opatření 

Většina ruční manipulace se nahrazuje ve skladu manipulační technikou. Ruční 

manipulace se provádí pouze v případě, že není možná manipulace pomocí techniky. 

Vedoucí skladu je povinen zajistit, aby dané břemeno bylo přenášeno dostatečným 

počtem zaměstnanců, aby nedošlo k vyklouznutí z rukou a pádu. Komunikace, po které          

je materiál přenášen, musí být volná a nesmí hrozit zakopnutí a následný pád břemene           

na pracovníka. [3, 7, 22] 

 
Společná opatření pro celý sklad 

Stávající opatření 

Jednou za rok jsou všichni proškoleni v oblasti BOZP a PO. Na základě těchto školení   

a bezpečnostních předpisů musí zaměstnanci udržovat pořádek na pracovišti. Pokud dojde 

k znečištění podlahy nebo komunikace, je povinnost pracovníka toto hned odstranit, nebo 

zavolat uklízečku, která zem očistí aby nedošlo k uklouznutí.  

Všichni zaměstnanci musí být také vyškoleni a seznámeni s prací, kterou budou 

vykonávat a pokud to povaha činnosti vyžaduje, musí mít také potřebnou kvalifikaci. 
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Ve skladu se během roku mění teplota v závislosti na venkovních podmínkách, 

pracovníci proto dostávají ochranné nápoje. V zimě je to čaj ve várnicích, které jsou umístěny 

v kanceláři skladu, a v létě jsou to minerální vody. Pracovníci mají také přístup na dílnu,      

kde je nápojový automat. V kanceláři je k dispozici stůl a židle pro odpočinek zaměstnanců. 

Proti změnám klimatických podmínek jsou zaměstnanci chráněni vhodným oděvem, kromě 

klasických pracovních šatů dostávají navíc zimní bundy, čepice, rukavice a zimní boty. 

Pracovníci mají obuv s ocelovou špičkou bránící poranění chodidla při případném pádu 

břemene na nohu. 

Během noční směny je ve skladu pouze jeden zaměstnanec, který vychystává materiál. 

Pokud dojde ke zranění, je zde hlídač, který má za úkol každou hodinu procházet celý areál 

firmy a při zjištění mimořádné události (dále MU) toto hned ohlásit vedení, nebo přivolat 

příslušnou složku IZS.  

Na pracovištích musí být udržovány volné komunikace, což ani zde nebývá problém. 

Jelikož se pořád používají vysokozdvižné vozíky, nebývají komunikace nijak zastavěné. 

Nakládací plocha je na okraji žluto černě označena.  

Aby nedošlo k přetížení regálů jsou na všech připevněny štítky (Příloha 4.) s maximální 

možnou nosností, která nesmí být překročena. Také na paletách je dáno výrobcem, kolik jich 

na sebe mohou pracovníci umístit a toto nesmí být překročeno. Jednotlivé žebříky jsou          

na sobě naskládány tak, že jsou do sebe zaklíněny, proto je nepravděpodobné, že by došlo 

k jejich sesunutí. 

Technický stav všech používaných zařízení musí odpovídat požadavkům všech platných 

předpisů a nesmí ohrožovat bezpečnost osob. Musí být pravidelně prováděny revize, 

prohlídky, zkoušky a kontroly včetně odstranění zjištěných závad. [7,22] 

6avržená opatření 

Ve skladu by měla být na viditelném místě značena nosnost podlahy. 

Je zapotřebí barevně označit komunikace ve skladě. Je zde sice viditelné, kde 

komunikace procházejí, ale je důležité je náležitě barevně označit, každá komunikace musí 

být o 40 cm širší než šířka vozíku nebo nákladu.  

Na nakládací rampě musí být instalováno odnímatelné zábradlí, které zde chybí, aby 

nedošlo k pádu zaměstnanců. [11] 
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Poslední opatření ve skladech by se mělo týkat systému uskladnění profilů. Ty jsou 

dány na zem v balících, není kolem nich většinou prostor pro najetí manipulační technikou      

a zaměstnanci musí vylézt na balíky, aby připevnili vázací popruhy jeřábu. Bylo by vhodné, 

mezi materiálem udělat uličky, do kterých by bylo možné zajet manipulační technikou, nebo 

použít na přivázání popruhů speciální schůdky určené na schody. Ty se dají postavit              

na balíky, které jsou poskládány kaskádovitě, a tak nemusí zaměstnanci lézt na samotný 

materiál. 

 

  
Selhání lidského faktoru – společné pro obě pracoviště 

Proti selhání lidského faktoru jsou opatření různá, podle mého názoru však ne 

dostatečně účinná. Každý člověk může chybovat. Proto jsou nutná pravidelná školení jak 

z oblasti BOZP a PO, tak z oblasti používání různých zařízení. Pracovníci také musí být na 

svém pracovišti spokojeni a nesmí na ně být vyvíjen nepřiměřený nátlak. 
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4. ZÁVĚR 

V úvodu mé diplomové práce byl stanoven cíl identifikovat a vyhodnotit rizika 

technologického procesu a navrhnout bezpečnostní předpis pro stanovené provozy firmy 

ALVE spol. s r. o. Zadaný cíl diplomové práce byl splněn. 

Identifikaci nebezpečí jsem prováděla zvlášť pro dílnu, kde byla práce rozdělena          

na úseky podle jednotlivých činností při výrobě, a zvlášť pro sklad, kde bylo rozdělení 

provedeno podle druhů manipulace, tedy pomocí techniky a ruční manipulace. 

Po identifikaci nebezpečí jsem přistoupila k hodnocení rizik. Toto jsem prováděla 

pomocí bodové metody a matice rizik, ze které vyplynulo, jaká rizika jsou pro tuto firmu 

akceptovatelná a která je potřeba řešit a hledat nová opatření pro snížení pravděpodobnosti 

jejich vzniku nebo zmírnění dopadů následků. 

Byly vytvořeny některé další návrhy na přijetí nových opatření, a to většinou pro rizika, 

která se v této společnosti dříve neřešila. 

V příloze je pak zpracován bezpečnostní předpis, který vychází z výsledků celé této 

práce. 
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Příloha 1 : Metoda FTA 
 

Analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis – FTA) 

Klasická metoda pro identifikaci nebezpečí, která se využívá pro určení kombinací 

poruch, jenž mohou vést k dané MU. Tato metoda je typická svými symboly (Tabulka 1: 

Schematické značky metody FTA) pro popsání příčin MU. Strom poruch má TOP 

(vrcholovou) událost, která je hlavní nežádoucí událostí. Tato událost je spojena s dalšími 

dílčími událostmi buď OR GATE (hradlo nebo), nebo AND GATE (hradlo a). Význam 

jednotlivých symbolů je vysvětlen v tabulce (Tabulka 1: Schematické značky metody FTA).  

V prvém stádiu se zvolí vrcholová událost, dalším krokem je identifikace různých 

řetězových poruch, vedoucích k TOP události. V závěru jsou zjištěny jednotlivé příčiny 

poruch daných složek systému. 

Tato metoda poskytuje stručný, uspořádaný a přehledný popis možných poruch uvnitř 

systému, které mohou vést k předem definované nežádoucí události (Obrázek 1: Analýza 

FTA – selhání lidského faktoru). [2, 9] 

 
 
 
schematická značka vysvětlení 

  

běžná 
událost,výsledek 

kombinace případů 
nebo podmínek 

  

základní případy 
poruchy 

  

AND GATE, všechny 
vstupní případy musí 
nastat, aby došlo k 
výstupní události 

  

OR GATE, výstupní 
událost nastane, když 
dojde k jakémukoliv 
vstupnímu případu 

  

sekundární příčiny 
poruch, nejsou 

studovány detailně 

Tabulka 1: Schematické značky metody FTA [2] 
 



 

 
Obrázek 1: Analýza FTA – selhání lidského faktoru [9] 
 
 



 

Příloha 2 : Bodová metoda 
 

Při této metodě se vychází ze vzorce:  R = p x H, kde : R-riziko 

p-pravděpodobnost 

N-následky 

Výsledkem je matice rizik. 

Přičemž následky nežádoucího jevu (Tabulka 2: Hásledky nežádoucího jevu)              

se vyjadřují ve 4 skupinách a pravděpodobnost výskytu nežádoucího jevu (Tabulka 3: 

Pravděpodobnost výskytu nežádoucího jevu) v šesti skupinách.  

U nežádoucího jevu jsou jednotlivé kategorie vyjadřovány písmeny, aby však bylo 

možné dosadit hodnoty a vypočíst celkové riziko, má každé písmeno přiřazenu číselnou 

hodnotu.  

 

Hásledek nežádoucího jevu 

Typ následku - 
poranění 

Skupina 
Číselná 
hodnota 

Popis 

Zanedbatelné A 4 

Lehké, 
nepotřebuje 
lékařské 
ošetření 

Lehké B 3 
Vyžadující 
ošetření, bez 
následků 

Těžké C 2 
S následky, 
invalidita 

Kritické D 1 
Smrt, jako 
důsledek 
poranění 

Tabulka 2: Následky nežádoucího jevu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pravděpodobnost výskytu nežádoucího jevu 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Skupina Popis 

Častý výskyt 1 

Pravděpodobný často se vyskytující 
výskyt s trvalým nebezpečím 

ohrožení 

Pravděpodobný 
výskyt 

2 

Událost vznikne několikrát v průběhu 
daného období, jedná se o časté 

ohrožení 

Příležitostný 
výskyt 

3 

Událost vznikne jen někdy v průběhu 
daného období, zřídkavé ohrožení, 
jedná se spíše o náhodný výskyt 

6epravděpodobný, 
ale možný výskyt 

4 
Událost není příliš pravděpodobná, 

ale nelze ji vyloučit 

Málo 
pravděpodobný 

výskyt 
5 

Výskyt nežádoucí události je zcela 
ojedinělý 

6emožný výskyt  6 

Vznik události je takřka fyzikálně 
nemožný a nemůže tedy dojít 

k reálnému ohrožení 

Tabulka 3: Pravděpodobnost výskytu nežádoucího jevu 
 
 
Vypočtené hodnoty rizika podle vzorce R = p x N zatřídíme do několika skupin, které 

charakterizují stupeň rizika (Tabulka 4: Klasifikace rizik podle rozsahu následků 

nežádoucího jevu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasifikace rizik podle rozsahu následků nežádoucího jevu 

Kategorie 
Bodové 
rozpětí 

Stupeň rizika Kritéria bezpečnosti 

I. 1 - 3  
6epřijatelné 

riziko 

Jsou nezbytná opatření na jeho snížení 
Činnost nesmí být započata nebo v ní 
pokračováno do té doby, než je riziko 

redukováno 

II  4 - 10 
6ežádoucí 
riziko 

Nutno přijmout opatření ve stanoveném 
termínu 

III  11 - 17 
Přijatelné 
riziko 

Za učinění příslušných bezpečnostních 
opatření 

IV  18 - 24 
Riziko 

akceptovatelné 
Bez zvláštních opatření 

Tabulka 4: Klasifikace rizik podle rozsahu následků nežádoucího jevu 
 
 
 

Výsledkem je již výše zmiňovaná matice rizik (Obrázek 2: Matice rizik). Celá matice 

je sestavena z možných kombinací pravděpodobností výskytu a následků nežádoucích jevů. 

V matici je stanovena křivka akceptovatelnosti, určující, která rizika jsou pro daný systém 

přijatelná a která jsou nepřijatelná nebo nežádoucí. Rizika nacházející se od křivky vlevo jsou 

nepřijatelná a nežádoucí a tak musí být redukována a přijata opatření v daném termínu. Rizika 

ležící od křivky vpravo jsou pro společnost akceptovatelná, opatření se nemusí provádět 

vůbec, nebo se provedou jen drobná. Šipka v grafu naznačuje směr rostoucího rizika. 

Jednotlivé barvy znázorňují kategorii rizik [ 9, 20 ] 

Modrá – I. Kategorie ( nepřijatelné riziko ) 

Zelená – II. kategorie ( nežádoucí riziko ) 

Růžová – III. Kategorie ( přijatelné riziko ) 

Žlutá – IV. Kategorie ( akceptovatelné riziko ) 

 



 

 
Obrázek 2: Matice rizik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 3 : Dotazníky 
 

Pro zjištění vztahu zaměstnanců k BOZP jsem vytvořila dotazníky, které byly vyplněny 

na dílně  a ve skladu. 

Až na malé výjimky tyto dotazníky všichni vyplnili. 

 

Z průzkumu vyplývá, že dotázaní zaměstnanci považují oblast BOZP za důležitou.      

Ne všichni si však uvědomují, jaká rizika jim na pracovišti hrozí a jaké OOPP mají ke své 

práci používat. Na dílně dokonce větší polovina OOPP nevyužívá. Oproti tomu ve skladu       

je používají všichni. Otázku o první pomoci jsem zařadila do dotazníku z důvodu, že úraz EP 

se jeví jako nejčastější riziko, i když málo pravděpodobné. Většina lidí uvádí, že by pomoc 

dovedla poskytnout. 

Všichni dotázaní také tvrdí že by vedení firmy mělo řešit i nebezpečí, kterými se dosud 

nezabývalo a všichni uvedli buď prašnost nebo fyzickou zátěž. Což jsem uváděla i ve svých 

poznatcích. 

Při dotazu, zda pracovníci četli místní provozní předpis skladu, odpověděli všichni       

až na jednoho že nečetli. 

Poslední otázky se týkaly bezpečnostních školení. Většina lidí odpověděla, že jim tato 

školení přináší potřebné informace a zajímají je, ale zároveň by jim vyhovovalo, kdyby byly 

vedeny poutavější formou. Ve školeních by také uvítali více informací o rizicích a možných 

následcích, způsobech poskytnutí první pomoci a také informace z oblasti právních předpisů. 

Z dotazníků vyplývá, že ačkoliv většina lidí považuje oblast BOZP za důležitou,           

ne všichni jsou ochotni své zdraví dostatečně chránit. 

Je tedy za potřebí, podávat informace takovou formou a v takové míře, aby si lidé 

uvědomili, že předepsané OOPP zde nejsou proto, aby jim práci komplikovaly, ale aby 

chránily jejich zdraví. [10] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dotazník z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi 

budou využity při zpracování diplomové práce týkající se posouzení rizik ve firmě  

ALVE spol. s r. o. 

Tento dotazník je anonymní. Pokud u některých otázek souhlasíte s více odpověďmi, 

vyberte všechny, které Vám vyhovují. 

Děkuji, Veronika Kašlíková. 

 

Připadá Vám oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci důležitá? 

− Ano 

− Ne 

− Vůbec mě nezajímá, je to zbytečné 

 

Máte přehled o nebezpečích na Vašem pracovišti? 

− Ano 

− Ne 

 

Víte jaké osobní ochranné pracovní prostředky jsou předepsány pro Vámi vykonávanou 

činnost? 

− Ano 

− Ne 

 

Používáte předepsané osobní ochranné pracovní prostředky? 

− Ano 

− Ne 

 

Pokud ne, tak proč? 

− Nehrozí mi takové riziko, abych je musel/a používat 

− Překáží mi v práci tak, že je lepší přijít k úrazu, než je používat 

− Žádné nejsou předepsané 

 

 



 

Dovedl/a byste poskytnout první pomoc člověku zasaženému elektrickým proudem? 

− Ano 

− Ne 

 

Myslíte si, že je nějaké riziko, kterým by se mělo vedení firmy zabývat, ale nezabývá se jím? 

− Ano 

− Ne 

 

Pokud ano, je to některé z těchto? 

− Prach 

− Osvětlení 

− Fyzická zátěž 

Pokud myslíte, že existuje nějaké jiné, vypište ho, prosím. ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Četl jste někdy celý místní provozní předpis pro skladování a zásady bezpečné manipulace 

s materiálem a výrobky? 

− Ano 

− Ne 

 

Přináší Vám školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potřebné informace a zajímá 

Vás? 

− Ano 

− Ne 

− Školení mě nezajímá, je to vhodný čas pro odpočinek 

− Kdyby bylo vedeno poutavější formou, zajímalo by mě více 

 

Pokud ne, o jaké další informace byste měl/a zájem?  

− Jaká onemocnění a další následky způsobují rizika, kterým jsme vystaveni 

− Informace o více druzích osobních ochranných prostředcích 

− Způsob poskytnutí první pomoci při různých druzích úrazů 

Pokud máte jiné návrhy, vypište je, prosím. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 



 

Příloha 4: Ukázky opatření 
 
 

 
Lis s ochrannou mřížkou 

 

 
Pracovní oděv 

 



 

 
 

 
 

 
Štítky na regálech a paletách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 5 : Bezpečnostní předpis pro prostory montážní dílny 
 
 

Bezpečnostní předpis pro prostory montážní dílny společnosti               

ALVE spol. s r. o. 

 

Tento bezpečnostní předpis, platí pro všechny pracovníky montážní dílny a pro osoby 

vyskytující se v prostorech montážní dílny. 

 
Každý zaměstnanec musí být s tímto předpisem seznámen a tento předpis musí být 

umístěn na přístupném a viditelném místě. 

 

Bezpečnostní školení 

Všichni zaměstnanci musí být jednou za rok proškoleni v oblasti BOZP a PO. 

 

Bezpečnost práce při děrování profilů 

Na stroji se nesmí pracovat, není–li na podavači profilů kryt. 

Do prostoru stroje je zakázán vstup nepovolaným osobám. 

Zaměstnanci mají povinnost používat při práci chrániče sluchu. 

Každý pracovník musí dbát své osobní bezpečnosti, např. při vyjíždění profilu.  

Musí používat pracovní rukavice, bránící pořezání o ostré hrany. 

 

Bezpečnost práce při úpravách konců profilů 

Při práci musí být na lisu bezpečnostní mřížka. 

Zaměstnanci na tomto pracovišti musí používat chrániče sluchu a pracovní rukavice. 

Do pohyblivých částí stroje je zakázáno vsunovat předměty při pracovní činnosti stroje. 

Do pracovního prostoru je zakázán vstup nepovolaným osobám. 

 

Bezpečnost práce při skládání žebříků 

Během práce je na pracoviště zakázán vstup nepovolaným osobám. 

Na podavači příček musí být instalován kryt. 

Pracovníci musí používat pracovní rukavice. 

Zaměstnanci mají povinnost při práci používat respirátory. 

S těžšími žebříky musí manipulovat muži. 



 

Bezpečnost práce při kompletaci žebříků 

Při vrtání otvorů na popruhy používat šablony. 

Během práce s nýtovací pistolí, musí mít pracovníci chráněni zrak. 

Zaměstnanci s delšími vlasy, je musí mít sepnuté. 

Pracovníci nesmí používat pracovní rukavic. 

Při kompletaci velkých žebříků, je musí pracovníci přenášet ve dvojici. 

Na pracovišti se musí zametat trny z nýtů, aby nedošlo k propíchnutí chodidla. 

  

Pracovní obuv 

Všichni musí mít speciální pracovní obuv s ocelovou špičkou, bránící pohmoždění nohy při 

pádu břemene na nohu a ocelovým plátem v podrážce, bránícímu propíchnutí chodidla trnem 

z nýtů. 

 

Stroje 

Každý pracovník musí být před nástupem do práce proškolen o správném používání strojů      

a nástrojů na dílně. 

Pracovníci mají zakázáno zasahovat do strojů a měnit jejich nastavení nebo je opravovat. Toto 

musí dělat pouze osoby vyškolené a k této práci určené. 

Každé zařízení musí být pravidelně revidováno podle nařízení výrobce, minimálně však 

jednou za 12 měsíců. 

U každého zařízení musí být vedena dokumentace o poruchách, kontrolách a revizích. 

Veškeré elektrické části musí být zabezpečeny proti vniknutí nepovolaným osobám a vodiče 

musí být izolovány. 

Před započetím práce musí každý pracovník zkontrolovat, zda není zařízení poškozeno.  

 

Komunikace 

Veškeré komunikace na dílně musí být označeny žlutou nebo bílou čárou o tloušťce            

100 – 125 mm.  

Povrch komunikace nesmí být kluzký, musí být uklizený a nesmí být zastavěný. 

 

Pracovní prostředí 

Každý zaměstnanec je povinen udržovat na svém pracovišti pořádek a po ukončení směny 

pracoviště uklidit. 



 

Závěr 

Každý zaměstnanec musí dbát své osobní bezpečnosti, nesmí při práci ohrožovat sebe, ani své 

spolupracovníky. Musí dodržovat bezpečnostní pokyny a používat předepsané OOPP. Během 

práce a před prací nesmí požít alkoholické nápoje. Kouření je ve firmě povoleno pouze          

na vyhrazených místech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 6 : Bezpečnostní předpis pro prostory skladu materiálu a profilů 
 

Bezpečnostní předpis pro prostory skladu materiálu a profilů pro 

společnost ALVE spol. s r. o. 

 
Tento bezpečnostní předpis, platí pro všechny pracovníky skladů a pro osoby vyskytující       

se v prostorech skladů. 

 

Každý zaměstnanec musí být s tímto předpisem seznámen a tento předpis musí být 

umístěn na přístupném a viditelném místě. 

 

Bezpečnostní školení 

Všichni zaměstnanci musí být jednou za rok proškoleni v oblasti BOZP a PO. 

 

Bezpečnost při práci s jeřáby 

Veškeré jeřáby ve firmě mohou obsluhovat pouze pracovníci proškolení revizním technikem 

o správné obsluze jeřábu a vhodném uvázání materiálu. 

Přepravovaný materiál musí být zabezpečen proti vysmeknutí, uvolnění a pádu. 

Jako vázací prostředky musí být používány pouze ty, které jsou k této činnosti přímo určeny   

a musí být pravidelně před každým použitím pracovníky kontrolovány, jestli nedošlo k jejich 

porušení. Musí mít také označení s maximální hmotností převážených břemen a ta nesmí být 

překročena. 

Během přepravy materiálu je ZAKÁZÁNO vstupovat pod přepravovaný materiál. 

Všechny jeřáby musí být pravidelně kontrolovány revizním technikem v intervalech 

předepsaných výrobcem.  

Všechny poruchy a závady musí být zaznamenány v provozní dokumentaci, která musí být 

vedena u každého zařízení. 

 

Bezpečnost při práci s vysokozdvižnými vozíky 

Každý řidič vysokozdvižného vozíku musí mít příslušný řidičský průkaz. Musí být proškolen 

minimálně 1x ročně, starší 18 let a dodržovat bezpečnost při manipulaci s vozíkem. 

Každý vozík má označení, jaká je jeho maximální nosnost nákladu a ta nesmí být překročena. 

Každé břemeno musí být na vozík umístěno rovnoměrně, aby nedošlo k jeho převážení.  



 

Řidiči musí používat ochranné přilby, které je chrání proti možnému pádu materiálu při 

stohování. 

Maximální povolená rychlost ve skladu je 5 km/h a ta nesmí být překročena. A řidič musí 

dávat pozor, aby nedošlo při jízdě k poranění ostatních pracovníků skladu, kteří se pohybují 

v blízkosti vozíku. 

Během manipulace s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku se nesmí v jeho blízkosti 

vyskytovat žádné osoby. 

Dobíjení baterie z vozíku se provádí ve vyhrazeném, označeném prostoru, který je dostatečně 

větraný. 

 

Bezpečnost při práci s paletovacími vozíky a s vozíky s otočnými kolečky 

Při práci je potřeba dbát pokynů z bezpečnostních školení.  

Pohyb se s těmito vozíky je povolen pouze po vyznačených komunikacích. 

Je potřeba dbát osobní bezpečnosti, aby nedošlo k najetí na nohu a pohmoždění, nebo 

přiražení prstů k pevné konstrukci.  

 

Bezpečnost práce při ruční manipulaci 

Břemeno musí přenášet dostatečný počet pracovníků. 

Při manipulaci musí být volná komunikace 

 

Pracovní obuv 

Všichni musí mít speciální pracovní obuv s ocelovou špičkou bránící pohmoždění nohy při 

pádu břemene na nohu a ocelovým plátem v podrážce bránícímu propíchnutí chodidla trnem 

z nýtů. 

 

Stohování 

Při ručním stohování může být maximální výška stohu 170 cm. Pokud dochází ke stohování 

pomocí vysokozdvižných vozků, při stohování nad 200 cm musí mít skladník na hlavě 

ochrannou přilbu.  

Materiál, který není uskladněn na paletách nebo v regálech, ale v balících na zemi, musí být 

skládán kaskádovitě, aby nedošlo k jeho zřícení.  

 

 



 

Regály a palety 

Všechny regály musí mít od výrobce štítek s maximální nosností a ta nesmí být překročena. 

Jednou ročně musí být revidovány a záznamy musí být uvedeny do protokolu o zkoušce 

regálů. 

Všechny palety musí být označeny štítkem od výrobce, musí být stanoven maximální možný 

počet palet umístěných na sebe a nosnost palety a tyto předpisy nesmí být porušeny. 

 

Komunikace 

Veškeré komunikace ve skladu musí být označeny žlutou nebo bílou čárou o tloušťce          

100 – 125 mm. Komunikace po kterých se pohybují vysokozdvižné vozíky musí být o 40 cm 

širší než je šířka vozíku. Ostatní komunikace musí mít šířku 80 cm.  

Povrch komunikace nesmí být kluzký, musí být uklizený a nesmí být zastavěný. 

Nakládací rampa musí být na okraji označena žluto černým pruhem a musí mít odnímatelné 

zábradlí. 

 

Závěr 

Každý zaměstnanec musí dbát své osobní bezpečnosti, nesmí při práci ohrožovat sebe, ani své 

spolupracovníky. Musí dodržovat bezpečnostní pokyny a používat předepsané OOPP. Během 

práce a před prací nesmí požít alkoholické nápoje. Kouření je ve firmě povoleno pouze          

na vyhrazených místech. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


