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Hlavním  cílem  mé  práce  je  navrhnout  bezpečnostní  předpis  pro  výrobu  tubusů 

větrných  elektráren  ve  firmě  SIAG  CZ  Chrudim.  Základní  bezpečnostní  předpisy  pro 

jednotlivá pracoviště vypracovávám tak, aby byly co nejsnáze pochopitelné a daly se snadno 

uvést do praxe, např. při školení zaměstnanců. Při zpracování vycházím z pracovních úrazů, 

které se v podniku v minulosti přihodily a pomocí kontrolního listu identifikuji další rizika. 

Ty následně posuzuji a navrhuji postupy pro jejich eliminaci. Bezpečnostní předpisy z této 

práce se dají použít nejen ve firmě SIAG CZ, ale i v jiných výrobách.
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Jan Modráček,  Safety  and Health  at  work on the Manufactoring  of  Tube of Wind  

Power Plants , bachelor work, Ostrava, 2008 
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The main objectiv of my bachelor work  is to draft a safety regulation for production 

of towers of wind – power plant in factory SIAG CZ Chrudim.  Main safety regulations were 

elaborated to be the most simple for individual workplaces for their easy understanding  and 

for easy introduction into practice for example in staff training. During my work I proceed 

from injuries which became in the past in SIAG CZ and I identified another risks in check list. 

At the end I looked on risks and I suggested methods for their elimination. Safety regulations 

of this bachelor work could be applicable not only in SIAG CZ, but also in another factories.
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1 ÚVOD

Stejně  jako  roste  snaha  o  zlepšení  životního  prostředí,  tak  si  také  lidé  uvědomují 

potřebu bezpečnosti při všech činnostech, ať už jde o práci nebo o zábavu. Občas se stává,  

že se zaměstnavatel snaží rostoucí nároky na bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků 

obcházet.  Možná se může zdát logické,  že čím tvrdší  předpisy budou, tím méně by mělo 

docházet k poranění zaměstnanců, avšak opak bývá pravdou. Někdy se zaměstnavatelé snaží, 

aby zaměstnanci více pracovali, a to na úkor bezpečnostních předpisů. Na případné zranění 

pak nejvíce doplatí zaměstnanec, ale zaměstnavatel trestu také neunikne. V současné době  

se však s ohledem na požadavky na kvalitu výrobků, ale i  na dobrou pověst firmy stává,  

že  si  většina  podniků  na  dodržování  předpisů  dává  pozor.  Nechce  se  zdiskreditovat 

medializovanou  soudní  žalobou  z porušování  předpisů  vůči  zaměstnancům,  životnímu 

prostředí atd. 

Firma SIAG CZ spol.  s  r.  o.  se  řadí  mezi  flotilu  nadnárodních  korporací  v České 

republice se zahraničním kapitálem. Na bezpečnosti pracovníků při práci si zakládá. Nechce 

si vytvořit špatnou pověst v očích zákazníků, konkurence i státu.

Při  zpracovávání  práce  se  budu  snažit  objektivně  zhodnotit  současný  stav 

bezpečnostních pravidel a dodržování bezpečnostních předpisů ve firmě. Navrhnu případné 

změny  a  doplňky  pro  bezpečný  postup  při  výrobě  tubusů.  Mým  hlavním  cílem   bude 

navrhnout  stručný,  lehce  pochopitelný,  věcný  a  fungující  bezpečnostní  předpis,  

který pomůže pracovníkům zorientovat se na pracovišti a pochopit problematiku bezpečnosti 

práce.  Vycházet  budu z identifikovaných rizik  vyskytujících  se na pracovišti  a podle  nich 

navrhnu také opatření.

V konečném důsledku však chci docílit,  aby byl bezpečnostní  předpis  chápán jako 

prospěšný  ukazatel  pro  dělníky  a  zaměstnavatele,  který  se  snaží  zvýšit  efektivitu  práce 

snížením  počtu  pracovních  úrazů,  a  tím  pádem  omezit  dobu,  kterou  pracovníci  stráví  

na pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel a zaměstnanci by v něm v žádném případě neměli 

vidět  omezení  a znepříjemnění  práce.  Zpracovávanými  tématy,  které  mně budou pomáhat 

dopracovat se k cíli, jsou pracovní postup, posouzení pracoviště, statistika úrazů, identifikace 

nebezpečí a posouzení rizik. 

Rizika zpracuji na základě pozorování, vypracování kontrolního listu viz. příloha č. 1, 

a  statistického zpracování  pracovních  úrazů.  V práci  se  budu motivovat  návody k použití 

jednotlivých  zařízení,  strojů  a  nářadí,  vypracovanými  bezpečnostními  předpisy  ve  firmě  
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a obecně bezpečnostními předpisy pro firmy nebo pro jednotlivé zařízení, nástroje, stroje či 

pracoviště.

Problémy,  které  řeším,  budu  vztahovat  na  legislativu  platnou  v České  republice,  

ze které budu vycházet. Z legislativních předpisů se budu ujišťovat, zda se podmínky kladené 

na pracovníky nerozchází s legislativou platnou v České republice. 
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2 HISTORIE A SOUČASNOST PODNIKU SIAG CZ

Historické kořeny firmy SIAG CZ, s. r. o. se začaly utvářet již v době, kdy Němec 

Rudiger  Schaaf   zakoupil  firmu SIAG-Anlagenbau Ltd.  a   po té,  co zprivatizoval  firmu  

SIAG-Stahlbau Ruhland Ltd. Tím vznikl SIAG Holding se sídlem v Německu.  Konečnou 

podobu  získal  podnik  pod  názvem  SIAG  Schaaf  Industies  Corporation  až  v roce  1999,  

kdy se začalo s  výrobou ocelových konstrukcí. Dnes se společnost zabývá montáží a výrobou 

větrných elektráren (viz. příloha č. 3, obr. č. 1) od samotných tubusů (nosných konstrukcí)  

až po generátory elektrické energie.  

V letech 1999 – 2003 rozšířil SIAG Holding své portfolio firem o strojírenské závody 

v České republice, v Polsku a ve Francii.  V České republice šlo zejména o podnik Miwekon, 

s.  r.  o.  v Chrudimi,  jehož  působiště  se  nacházelo  (a  stále  nachází)  v areálu  bývalého 

strojírenského závodu TRANSPORTA. Miwekon, kde se od prvopočátku vyráběly ocelové 

konstrukce  na  zakázku,  byl  zprivatizován   po  roce  1989.   Jeho koupí  a  přejmenováním  

tak oficiálně 17. března 2003 vznikla  firma SIAG CZ, s.  r.  o.  Hned po té  se zde výroba 

zaměřila  výhradně na výrobu tubusů a zařízení nosiče generátoru větrných elektráren.

Elektrárny  se  prodávají   například  do  Finska,  Německa,  České  republiky,  zemí 

Beneluxu, Norska, Maďarska, ale i jiných zemí.
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3 POPIS PRODUKTU

Činnost  firmy SIAG CZ,  s.  r.  o.  je  zaměřena  na  výrobu tubusů  a  zařízení  nosiče 

generátoru  větrných elektráren,  jak jsem již  zmiňoval  ve druhé kapitole.  Chtěl  bych však 

upozornit,  že  se  v   této  práci  soustředím  na  bezpečnost  práce  a  ochranu  zdraví  pouze  

při výrobě tubusů větrných elektráren.

Tubusy  slouží  jako  nosná  konstrukce  pro  generátor  větrných  elektráren.  Mohou 

dosahovat  výšky  od  45  metrů  až  do  120  m.  Největšího  průměru  dosahují  u  země  kvůli 

zajištění  jejich  stability.  Tento  průměr  činí  až  5,5  m.  Vzhledem  k velikosti  tubusů  

je  pochopitelné,  že  se  nemohou  přepravovat  v jednom 100 metrů  dlouhém celku.  Proto  

se vyrábí po jednotlivých segmentech a až na místě určení se jednotlivé segmenty sestavují. 

Počet segmentů tvořících jeden tubus je od tří do čtyř, podle velikosti tubusů a konstrukčních 

plánů firmy, která si větrné elektrárny objednala. Jednotlivé segmenty mohou podle velikosti 

vážit až 80 tun, celková hmotnost věže je však nejvíce 150 tun. To znamená, že se tubusy 

na místo určení dopravují jako nadměrný náklad. 

Montáž  větrných  elektráren  neprovádí  SIAG  CZ,  s.  r.  o.,  ale  jiné  firmy,  jako 

WindWind, Vestas, Gamesa, Vikov, ATS, Repower systems, které si věže nechaly vyrobit. 

Na  místě  se  věže  montují  za  pomoci  jeřábů.   Aby  se  věž  nepřevrátila  montuje  se  

na  fundament,  který  se  vkládá  do betonu.  Fundament  je  jeden  skružený plech  o stejném 

průměru jako spodní část tubusu. Je vysoký 1,5 metru a je opatřený z obou stran navařenými 

přírubami.

Elektrárnu  pohání  tříramenná  vrtule,  jejíž  průměr  dosahuje  až  100  metrů.  Vrtule  

se vyrábějí z balzového dřeva a potahují se laminátem. Větrné generátory mají za příznivých 

podmínek výkon 600 kW, nejvýkonnější typy až 3000 kW. 

6



4 PRACOVNÍ POSTUP

Celá  výroba  postupuje  halou  logicky  podle  na  sebe  vzájemně  navazujících  fází 

výroby, od skládání plechů z nákladních automobilů a jejich následného skladování u prvních 

vrat  haly  až  k posledním  vratům.  Odtud  se  vyváží  tubusy  na  dvůr  areálu,  kde  je  na  ně 

následně namontováno příslušenství, např. žebříky, ocelová lana, elektrické kabely, osvětlení 

ve věži, pracovní plošiny. 

4.1 Příjem materiálu

V  první  fázi  výroby  se  ocelové  plechy  skládají  z nákladního  automobilu  pomocí 

vakuových  manipulátorů  (vakuové  manipulátory,  viz.  příloha  č.  3,  obr.  č.  2),  které  jsou 

zavěšeny na mostových jeřábech.  Plechy jsou dopraveny do skladovacích  prostor  a odtud 

putují  k  autogennímu  pálícímu  automatu  (viz.  příloha  3,  obr.  č.  3),  kde  jsou  pálením 

rozřezány na požadovanou velikost. 

Po pálení se materiál  otryskává v průběžném   tryskači (viz. příloha č. 3, obr. č. 4). 

Zbavuje se tak okují a rzi. Po otryskání rzi a jiných chemických a mechanických nečistot 

a  po  výstupu  z tryskače  je  materiál   zkontrolován  pracovníkem,  který  případně  zbrousí  

a začistí úkosy na plechu. 

4.2 Výroba tubusů na hale

Jeřáb očištěné plechy převeze na skružovací válce (viz. příloha č. 3, obr. č. 5), kde se 

materiál  skružuje  do  stanoveného  rádiusu.  Probíhá  kontrola  skruženého  rádiusu  

a namátková kontrola případné nekvality po pálení, jako zápaly a zábrusy, které by mohly 

vést  k  poškození  válce.  V případě,  že  jsou detekovány nedostatky,  konzultuje  pracovník  

s mistrem výroby a přířezovny další postup, např. broušení, opětovné pálení. 

Dále se výroba dělí na dvě výrobní linky.

Následující operace zvaná montáž segmentů a příprava na svařování se sestává ze tří 

činností, a to z dělení přírub a montáže skružených plechů s přírubou, z montáže jednotlivých 

segmentů a z podváření kořene. Dělení přírub a montáž skružených plechů s přírubou provádí 

zámečník. Při tom musí dodržet svařovací mezery a přesahy. Celou tuto operaci vykonává  

za pomoci jeřábu, pomocných klínů, svorek a jiných pomocných nástrojů a zařízení. 
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Druhou operací je montáž jednotlivých segmentů. Zámečník provádí v podstatě tutéž 

operaci jako v případě montáže skruženého plechu s přírubou, akorát že namísto skruženého 

plechu s přírubou se smontovávají dva skružené plechy. 

Třetí operací je podváření kořene. Svářeč podvaří kořenovou vrstvu dle předepsaných 

parametrů s důrazem na správné provedení. Kořenová vrstva je základní vrstvou držící plechy 

pohromadě. Operace je přípravnou fází pro UP sváření. Skružené plechy a příruby vytvářejí 

tubusy, ale sváry ještě neodpovídají požadované jakosti. Aby se tak stalo, je zapotřebí přivařit 

napevno jednotlivé  části  k sobě.  To se  provádí  pomocí  vnitřních  a  vnějších  UP svářecích 

automatů. 

Vnitřní  UP  svářecí  automaty  (viz.  příloha  č.  3,  obr.  č.  6)  svářejí  tubus  zevnitř. 

Pracovník (svářeč) sedí na sedačce připevněné na rameni automatu pohybujícího se ve dvou 

osách a kontroluje práci automatu uvnitř tubusu.  Rameno svářečky je stacionární, tubus se 

pohybuje ve dvou osách. Svářeč sedí před svářecí hlavou, kontroluje a řídí  práci viz. [2]. 

Sváry mezi jednotlivými tubusy se předehřívají  na vnější straně tubusu plynovými hořáky 

(směs zemního plynu a kyslíku) před svařováním. Pohyb při svařovacím procesu zajišťují 

polohovadla umístěná pod tubusem, která se otáčejí a zároveň tak otáčí  celým tubusem, takže 

pracovník sedící na svářecím automatu uvnitř tubusu není pohybem nijak ovlivněn. Svářecí 

automat  se  tubusu  v žádném  místě  nedotýká  mimo  místa,  kde  probíhá  výroba  sváru.  

Po zavaření následuje zabroušení kořenové vrstvy a nečistoty sváru.

Vnější automat (viz. příloha č. 3, obr. č. 7) je z hlediska zajištění bezpečnosti  více 

rizikový,  protože  při  činnosti  sváření  musí  pracovník  se  svářecím  automatem  vyjet  

až nad vrchní část tubusu, což je při velikosti průměru tubusu dosahujícího pěti metrů velmi 

nebezpečné.  Jedná se  tedy o práci  ve  výškách.  Rameno se svářecí  hlavou se pohybuje  

nad  tubusem ve třech osách. Svár se předem  předehřívá v dolní části tubusu autogenními 

hořáky. Automat se tubusu nedotýká žádnou svojí částí  kromě místa, kde probíhá sváření. 

Tubus  se  otáčí ve  dvou  osách za  pomoci  polohovadel,  na  kterých  spočívá.  Když  jsou 

segmenty a příruby zavařené, následuje zabroušení kořenové vrstvy  a nečistoty sváru.

Následuje navaření menších částí jako jsou čepy, nožky na trafo, výztuhy dveří a jiné. 

Zámečník  vypálí  otvor  pro  zárubeň  dveří,  připraví  úkosy  a  přistehuje  zárubně  dveří.  

Poté svářeč ručně zavaří zárubně dveří s důrazem na kvalitu provedení. Montáž a zaváření 

čepů pro vnitřní vestavbu vykonává strojní zámečník pomocí svářečky. Celý tubus je v této 

fázi  kompletní  (viz.  příloha  č.  3,  obr.  č.  9)  a  zbývá  už  jen  jeho  lakování  a  montáž 

příslušenství.  

Na řadu tedy přicházejí nedestruktivní zkoušky, které provádějí externí firmy. Kontroluje se 
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kvalita svárů, jestli neobsahují nějaké kazy, které by mohly v budoucnu zapříčinit prasknutí, 

a  tím  tak  ohrozit  celou  stabilitu  větrné  elektrárny.  Operace  kontroly  se  provádí  pomocí 

ultrazvuku.

Po  kontrole  se  opravují  případné  chyby  a  nepřesnosti,  např.  se  rovnají  příruby  

a  převařuje  se  kořenová  vrstva.  Rovnání  přírub  provádí  pracovník  pomocí  autogenního 

rovnacího  hořáku.  Autogen  využívá  k hoření  směs  zemního  plynu  a  stlačeného  kyslíku. 

Rovnané části se působením tepla (rozdílné pnutí oceli) narovnají do požadovaného tvaru.

Při  operaci  frézování  přírub se frézují  nerovnosti  na tolerované  rozměry dle  údajů 

kontrolního oddělení. Otvory potřebné pro smontování jednotlivých segmentů se zbavují hran 

a provádí se řádné vyčištění segmentu od ocelových třísek. 

Po  frézování  je  tubus  připraven  na  lakování.  Do  lakovny,  která  sousedí  s halou  

a je od ní oddělena zdmi a vraty, se tubusy převáží jeřáby (viz. příloha č. 3, obr. č. 13)  

a kolejovými vozíky. 

Lakování, skladování barev a rozpouštědel provádí externí firma. 

4.3 Montážní práce a expedice

Po nalakování se věž vyváží na podvalníku nákladního automobilu (viz. příloha č. 3, 

obr. č. 10) na dvůr areálu, kde se uloží na dřevěné kolébky mobilními jeřáby (viz. příloha č. 3, 

obr.  č.  11).  Mobilní  jeřáby  si  firma  SIAG  CZ  pronajímá  od  externích  firem.  Uložené  

a zabezpečené proti pohybu se tubusy připraví na montáž jednotlivého příslušenství. Každý 

typ  věže  se  osazuje  specifickými  komponenty  dodanými  firmami,  které  si  výrobu  věží 

objednaly. Montáž je prováděna týmem zámečníků. Montují se komponenty, jako držáky na 

žebříky, žebříky, plošiny, držáky desek kabelů, dveřní panty, úchyty a příslušenství uvedené 

ve výrobní dokumentaci. Následně se celý segment vyčistí od ocelových třísek vzniklých po 

montáži. Při montáži se používá vysokozdvižných vozíků, které jsou opatřeny příslušenstvím 

usnadňujícím zámečníkům montážní práce.

Montování elektropříslušenství navazuje na montáž příslušenství. Jedná se o montáž 

elektrokabelů,  osvětlení,  zástrček,  připevnění  na  držáky  elektroinstalace  a  prověření 

funkčnosti  elektroinstalace  ve  všech  segmentech.  Tuto  činnost  vykonávají  firemní 

elektromontéři.

Tubus  je  kompletní  a  je  připraven  na  expedici.  Expedici  zařizuje  expediční  tým 

pracovníků. Kontrolují se vady laku, které mohly vzniknout při montáži příslušenství, nebo 

vady  způsobené  zanecháním  ocelových  třísek.  Vady  se  následně   hlásí  externí  firmě 
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zajišťující  lakování,  která  se  přelakuje.  Dále  je  věže čistí  vysokotlakou vodou a  čistícími 

prostředky. Čištění vysokotlakou vodou se provádí z montážních plošin. Po omytí, vyčištění 

a  kontrole  se  věž zakryje  z každé strany plachtou,  označí  se a  je  připravena na nakládku

 na podvalníky nákladních vozů. Nákladní vozy a jeřáby určené na naložení věží zajišťují 

externí firmy a na nakládku dohlíží expediční tým. Naložený tubus je kompletní (viz. příloha 

č.  3,  obr.  č.  12)  a  opouští  výrobní  areál  závodu  SIAG  CZ.  Tubusy  jsou  dovezeny

 na určená místa a jsou smontovány do celku, který vytváří větrnou elektrárnu.

Celý proces  výroby doprovázejí  kontroly  a  měření,  které  si  firma zajišťuje  sama,  

a to od započetí, během a na konci výrobního procesu. Jedná se o vstupní kontrolu materiálu 

(plechy, příruby, díly z kooperace atd.) a kontrolu provedených operací dle hodnot ve výrobní 

dokumentaci. Dále je to kontrola před samotným lakováním, tj. kontrola sklopení a rovinnosti 

přírub,  kontrola  vestavby  čepů,  nečistoty  po  sváření,  visuální  kontrola  provedení  svárů, 

kontrola  zápalů,  výbrusů  atd.  Tyto  práce  se  přidělují  kontrolorům.   Po  nalakování  se 

kontroluje  dokumentace  tloušťky  barvy  a  visuálně  se  kontroluje  nalakovaná  vrstva,  jestli 

někde nejsou nedolakovaná nebo odřená místa, změří se a protokolují se naměřené hodnoty 

u  tolerovaných  rozměrů  (proudové  kolejnice,  plošiny  atd.),  zhotoví  se  a  archivuje  se 

zákaznická dokumentace.

Zvláštní  operací  je  doprava  materiálu  a  výrobků.  Materiál  a  výrobky  se  v hale 

dopravují mostovými jeřáby. Některé jsou řízeny z řídicích kabin jeřábu, jiné jsou ovládány 

ze  země  dálkovým  ovládáním.   Segmenty  se  uchycují  na  řetězy  a  plechy  se  převáží 

přichyceny  na  vakuových  manipulátorech.  Je  to  vlastně  jakýsi  spojující  článek  mezi 

operacemi,  který  si  z hlediska  výroby  i  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  zaslouží 

nemalou pozornost. 
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5 LEGISLATIVNÍ  RÁMEC

V bakalářské práci obecně vycházím ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb.[13], dále pak 

ze zákona č. 309/2006 Sb.[15], 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 (Zákon o zajištění  dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 378/2001 Sb.[20], kterým 

se stanoví  bližší  požadavky na bezpečný provoz a  používání  strojů,  technických zařízení, 

přístrojů  a  nářadí,  nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.[17],  o  podrobnějších  požadavcích  

na  pracoviště  a  pracovní  prostředí,  nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.  [19],  o  bližších 

požadavcích  na bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci  na pracovištích  s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 178/2001 Sb.[18], kterým se stanoví podmínky 

ochrany  zdraví  zaměstnanců  při  práci,  vyhláška  č.  48/1982  Sb.  [22],  kterou  se  stanoví 

základní  požadavky  k zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení,  nařízení  vlády  

č.  495/2001  Sb.  [21],  kterým se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky  poskytování  osobních 

ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a  dezinfekčních  prostředků,  nařízení 

vlády  č.  11/2002  Sb.  [16],  kterým se  stanoví  vzhled  a  umístění  bezpečnostních  značek  

a zavedení signálů. 

Stěžejním  zákonem  určujícím  povinnosti  zaměstnance  a  zaměstnavatele 

v pracovněprávních  vztazích  je  zákoník  práce.  Pro  moji  práci  je  zejména  důležitá  část 

věnovaná  bezpečnosti  práce  a  prevenci  rizik.  Z ní  vycházím a  při  hodnocení  pracoviště  

se odkazuji na ostatní zákony a nařízení. Vyhodnocuji pracoviště tak, aby odpovídalo jejich 

zněním.  Při  posuzování  pracoviště  se  zaměřuji  na  jeho  uzpůsobení,  vybavení,  prostorové 

podmínky, druhy prací, druhy strojů, přiřazuji jednotlivá rizika, kde mohou hrozit. Užívám 

pro to hodnocení užívám zákona č. 309/2006 Sb. [15] a vládních nařízení č. 378/2001 Sb. 

[20], č. 101/2005 Sb. [17], č. 362/2005 Sb., č. 178/2001 Sb. [18] a také návody k použití 

strojů a zařízení.

5.1 Zákoník práce ( zákon č. 262/2006 Sb.) [13]

V tomto  zákoně  jsem  se  zaměřil  zejména  na  část  pátou  §  101  až  §  108,  které  

se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Část pátá zákoníku práce obecně určuje 

povinnost zaměstnavatele učinit opatření pro předcházení ohrožení života a zdraví při práci, 
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práva  a  povinnosti  zaměstnance  a  povinnosti  zaměstnavatele  v problematice  bezpečnosti

 a ochrany zdraví při práci.

Dále jsem se zaměřil na § 79 stanovující pracovní dobu, podle kterého jsem určil, zda 

zaměstnanci dodržují pracovní dobu, přestávky v práci a odpočinek mezi směnami podle § 

90, § 91 a § 92, jak jsou stanoveny přesčasové práce podle § 93, práce v noci podle § 94 a zda 

jsou pracovníci seznámeni s pracovním řádem podle § 306.

5.2 Zákon č. 309/2006 Sb., další požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví [15]

Ze zákona č. 309/2006 Sb., zjišťuji, jak zajistit bezpečné pracovní prostředí ve firmě. 

Zákon  určuje  požadavky  kladené  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí,  výrobní  a  pracovní 

prostředky  a  zařízení,  organizaci  práce,  pracovní  postupy,  bezpečnostní  značky  a  ukládá 

zaměstnavateli  povinnost  soustředit  se  na  to,  aby  předešel  ohrožení  života  a  zdraví 

zaměstnanců. Zároveň ukládá zaměstnavateli povinnost zajištění kontroly a provádění úkolů 

v prevenci a hodnocení rizik buď jím samotným, jestliže je k tomuto způsobilý nebo odborně 

způsobilý,  nebo  je  povinný  zajistit  provádění  těchto  úkolů  způsobilým  nebo  odborně 

způsobilým  zaměstnancem.  Jestliže  takového  zaměstnance  nemá,  musí  toto  zajistit  jinou 

odborně  způsobilou  osobou.  Tento  zákon  také  určuje,  za  jakých  podmínek  je  osoba 

k provádění úkolů v prevenci a hodnocení rizik způsobilá. 

Ve firmě  SIAG CZ pracuje  kolem 300 zaměstnanců.  Číslo  je  pohyblivé  z důvodů 

fluktuace  pracovníků,  nikdy však nepřesáhlo  hodnotu 330.  Na bezpečnost  práce  ve firmě 

dohlíží jedna odborně způsobilá osoba.

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

 a pracovní prostředí [17]

Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  určuje  bližší  požadavky  na  pracoviště  a  pracovní 

prostředí.  Při  určování  stávajícího  stavu  pracoviště  se  zabývám  požadavky  kladenými  

na elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty 

a  východy,  dále  na  střechy,  příčky,  stěny,  stropy a  podlahy,  zda  odpovídají  požadavkům 

uvedeným v tomto nařízení. Další požadavky, které jsem zahrnul do posuzování, jsou kladeny 

na  dopravní  komunikace,  nebezpečný  prostor,  pracoviště  s výskytem  prachu  v pracovním 
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ovzduší,  poskytování  první  pomoci,  venkovní  pracoviště,  skladování  a  manipulace 

s materiálem a břemeny.

5.4 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci [18]

Při  posuzování  interiéru  a  podmínek,  při  nichž  zaměstnanci  vykonávají  práci, 

vycházím z nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Podle tohoto nařízení sleduji osvětlení, tepelnou 

zátěž,  zátěž chladem a minimální  opatření  k ochraně zdraví  zaměstnanců,  fyzickou zátěž  

a s ní související prostorové požadavky, zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční 

manipulaci  s břemeny.  Dále  se  zaměřuji  na  to,  jaké  se  zajišťují  ochranné  nápoje,  

jak je pracoviště větrané a klimatizované, hodnotím psychickou zátěž související s pracovní 

zátěží, zdravotní rizika prachu, opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních 

ochranných pracovních prostředků, zásobování vodou, sanitární a pomocná zařízení.

5.5 Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  stanovující  požadavky  na  bezpečný  provoz  

a používání strojů, technických  zařízení, přístrojů a nářadí [20]

Podle  nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  posuzuji  stroje,  zda  jejich  ochranné  kryty 

odpovídají  požadavkům,  zda  se  zařízení  používá  jen  pro  účely,  pro  které  je  určeno,  

zda je zabezpečeno odvádění škodlivých látek, zda se dodržují pokyny pro užívání zařízení 

stanovené zaměstnavatelem a zda se zařízení dá spustit pouze záměrným úkonem obsluhy. 

Rovněž posuzuji vybavenost zařízení ovladačem pro nouzové zastavení stroje nebo zařízení, 

vybavení ovladačem pro úplné bezpečné zastavení, aby ho bylo možno také ve stanovených 

případech  vypnout  od  zdrojů  energie.  Zařízení  musí  být  taktéž  v pořádku  z  hlediska 

zabezpečení  a  neohrožování  zaměstnance  rizikovými  faktory,  jako  hluk,  vibrace  

nebo  teploty,  které  ohrožují  zdraví  zaměstnance  a  musí  být  vybaveno  v případě  potřeby 

srozumitelnými výstražnými značkami, sděleními, značením nebo signalizací .

Podle  tohoto  nařízení  se  soustředím  i  na  bezpečný  provoz  a  používání  zařízení 

určených pro zdvihání břemen a zaměstnanců a na bezpečný provoz a používání zařízení  

pro zdvihání a přemísťování zavěšených břemen.
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5.6 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [19] 

Určujícím předpisem pro práci ve výškách je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Vzhledem 

k práci  na mostových jeřábech a  na vnějších svářecích  automatech  se ve firmě SIAG CZ 

setkávám s prací ve výškách. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., určuje, kdy má zaměstnavatel 

přijmout  opatření k zajištění  zaměstnanců proti  pádu do hloubky a z výšky. Podle přílohy 

k nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  posuzuji  zajištění  proti  pádu  zaměstnanců  technickou 

konstrukcí a osobními ochrannými pracovními prostředky, používání žebříků, zajištění proti 

pádu předmětů a materiálu, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.

5.7 Vyhláška  č.  48/1982  Sb.,  základní  požadavky  k zajištění  bezpečnosti  práce  

a technických zařízení [22]

Z vyhlášky  č. 48/1982 Sb., vycházím zejména při posuzování specifických požadavků 

kladených  na  jednotlivé  stroje,  zařízení  i  nářadí.  Tato  vyhláška  je  sice  staršího  vydání, 

nicméně jiný předpis určující určitým zařízení konkrétní požadavky mimo norem v českých 

předpisech  není.  Podle  vyhlášky  určuji  podmínky  kladené  na  mostové  jeřáby,  motorové 

vozíky, nářadí, vrtačky, brusky, frézku, plynové rozvody a zařízení. Dále hodnotím činnosti 

jako  jsou  montážní  práce,  sváření  elektrickým  obloukem,  řezání  plamenem  a  skružování 

plechů na válcích.

5.8 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků [21]

Z nařízení  vlády č.  495/2001 Sb.,  zjišťuji,  jaké a  v jakém rozsahu mají  pracovníci 

používat  osobní  ochranné  pracovní  prostředky,  kterými  se  snižuje  nebezpečí  hrozící  

na pracovištích. Používáním osobních ochranných pracovních prostředků a jejich pravidelná 

údržba je jednou z nejdůležitějších věcí, které snižují pravděpodobnost vzniku úrazu, což je 

výhodné jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.
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5.9 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů [16]

Nařízení  vlády  stanovuje,  jak  mají  značky  vypadat,  tzn.  barva,  fluorescenčnost, 

osvětlenost, velikost, vzhled, zvukový signál atd. Určuje jejich umístění s ohledem na prostor 

na pracovišti,  druh práce, pro kterou se umisťují a výhled na ně.  Zároveň stanovuje označení 

únikových komunikací. 
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6 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

Firma SIAG CZ, s. r. o. zaměstnává kolem tří set lidí na nejrůznějších pozicích. Jde

 o  zámečníky,  svářeče,  montéry,  konstruktéry,  obráběče kovů, jeřábníky,  administrativní 

pracovníky atd. Všichni pracovníci mají příslušná oprávnění a osvědčení (svářecí průkazy, 

oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku, jeřábnická oprávnění atd.) potřebná k výkonu 

jejich činnosti.  Při nástupu do zaměstnání jsou zaměstnanci proškoleni ze zákoníku práce

 č. 262/2006 Sb. [13] a ze zákona č. 309/2006 Sb. [15], kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích,  a  jsou  seznámeni 

s pracovním řádem, jak ukládá zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 306 [13]. Zaměstnanci pak 

podstupují  školení  z požární  ochrany a bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci pravidelně 

jednou za rok. Jednotliví pracovníci pak absolvují školení z místního provozního předpisu 

pro svůj výkon činnosti.  Toto školení obsahuje vyhodnocení rizik pracoviště a seznamuje 

zaměstnance s návodem k obsluze stroje nebo zařízení, které budou obsluhovat .

Zaměstnavatel  musí  dodržovat  zákoník  práce  č.  262/2006  Sb.  [13],  z hlediska 

bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví,  zejména  §  103,  který  se  zabývá  povinnostmi 

zaměstnavatele v oblasti vyhledávání rizik a zajištění bezpečnosti na pracovišti.

6.1 Zastřešená část haly

Při  posuzování  stávajícího  stavu  postupuji  podle  půdorysného  schématu  haly,  

viz. příloha č. 2. 

V části  1.  přílohy č.  2 se nachází  mostový jeřáb o nosnosti  12,5 tuny a  pomocné 

zařízení vakuový manipulátor. Do pracovního prostoru jeřábu je zakázán vstup nepovolaným 

osobám.  To zajišťují zákazové značky, které jsou v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 

Sb. [16], a obsluha jeřábu, kterou tvoří vazač a jeřábník. Tato část haly je pouze zastřešena, 

střešní konstrukci drží sloupy. V manipulační zóně jeřábu se udržuje pořádek, zejména zde 

nesmí stát rozměrnější předměty jako kontejnery. Vzhledem k tomu, že do této části najíždějí 

nákladní  automobily s materiálem,  prostor se pravidelně zametá,  aby nedošlo k proříznutí 

pneumatiky u nákladního automobilu nebo návěsu,  který táhne.  Světla  umístěna u stropu 

osvětlují  pracovní  plochu,  a  navíc  je  místo  osvětleno  venkovním  světlem.  Osvětlení  je 

v souladu  s nařízením  vlády  č.  178/2001  Sb.,  §  3  [18].  S noční  prací  se  zde  nepočítá. 

Klimatické podmínky se shodují s podmínkami venkovními, tudíž hrozí nebezpečí vytváření 

náledí  v zimním období  nebo podchlazení  pracovníků.  Aby pracovníci  neprochladli,  nosí 
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osobní ochranné pracovní pomůcky v souladu s nařízením vlády č. 178/2001 Sb., § 4 odst. 7 

a 8 [18] a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [21].

Část 2. přílohy č. 2 zobrazuje sklad plechů, kde má pohyb povolený pouze vazač, 

jeřábník a skladník. Jde o nezastřešenou plochu, kde se pouze skladují plechy. V této části  

se  pohybuje  jeřáb  s vakuovým manipulátorem.  Plechy  se  skladují  na  sebe.  Odtud  putují 

přímo do výroby. Osvětlení zde není uzpůsobené pro noční práci,  proto se v tomto úseku 

noční práce nevykonává. Vazač a mistr chodí do skladu plechů jen výjimečně, např. kvůli 

špatnému  uchycení  materiálu.  V dešti,  mrazu  nebo  chumelení  zde  hrozí  uklouznutí  

a  poranění.  Skladové prostory jsou v souladu s  nařízením vlády č.  101/2005 Sb.,  příloha 

článek 10 [17]. K ruční manipulaci s materiálem zde nedochází.

6.2 Vnitřní část haly

Vnitřní část haly s jednotlivými pracovišti je zakreslená v příloze č. 2. 

Další část výroby probíhá přímo v hale. Na rozdíl od venkovních pracovišť se zde 

dělá ve třísměnném provozu. Tato práce je tak hodnocena podle nařízení vlády č. 178/2001 

Sb., § 10 odst. 1 písmena f) [18] jako práce ve třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu, 

a  je  tedy  zaručena  maximální  pracovní  doba  37,5  hodiny  týdně  podle  zákona

 č.  262/2006  Sb.,  §  79  odst.  2  písmena  b)  [13].  Směny  jsou  dlouhé  7,5  hodiny  s půl 

hodinovou  přestávkou  na  oběd  po  pěti  hodinách  nepřetržité  práce,  což  je  v  souladu  

se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., § 88. Přestávky mezi pracovními směnami odpovídají 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 90, § 91 a § 92 [13]. Vzhledem k třísměnnému provozu je 

práce vykonávána na určitých pracovištích i v noci. Pracovníci jsou proto poučeni o práci 

v noci podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 94 [13]. Přestávky a časové pracovní rozhraní 

odpovídají tomuto paragrafu. Pracovníci mají na pracovišti zajištěné občerstvení. Dále jsou 

zaměstnanci poučeni podle zákona č. 262/2006 Sb.,  o práci přesčas § 93 [13], předcházení 

škodám a náhradě škody § 248 a o odpovědnosti za škodu § 365 až § 393.

Zastřešení, obehnání zdmi a topení vytváří v hale dobré klimatické podmínky. Vstup 

do haly je chráněn proti úniku tepla. Denní světlo proniká do budovy okny, které sahají  

od dolní čtvrtiny stěny až téměř ke stropu a zajišťují tak dostatečný přísun denního světla. 

Zároveň jsou okna opatřena reflexními fóliemi a ochraňují tak pracovníky před UV zářením. 
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Umělé osvětlení zaručuje komfort vhodný pro noční směny. Osvětlení odpovídá podmínkám, 

které určuje nařízení vlády č. 178/2001 Sb., § 3 [18].

Na pracovištích se dbá na dodržování čistoty. Hlavně pokud se jedná o ocelové třísky, 

větší části odřezků či kusy svářecích drátů. V dosahu zaměstnanců stojí kontejnery, kde je 

možné  se  ocelového  odpadu  zbavit.  Každé  pracoviště  se  navíc  vybavuje  několika 

odpadkovými koši,  které  slouží  pro ostatní  nekovové materiály,  jako plastové a papírové 

obaly, prach a jiné. V celé hale vzniká při provozu hodně prachu, všechny pracoviště se proto 

po směně zametají. Ve zdech jsou navíc umístěny odsávače prachu s prachovými filtry, které 

se  pravidelně  vyměňují.  Odsávání  prachu  zajišťuje  čistotu  ovzduší  na  pracovišti,  jež 

odpovídá  podmínkám  stanoveným  v nařízení  vlády  č.  178/2001  Sb.,  přílohy  č.  3  [18]. 

Odsávání splňuje požadavky kladené v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., § 6 [18]. Koncentrace 

prachu v ovzduší nepřekračuje dolní limit. Jsou překračovány jen místní koncentrace prachu 

při výrobním  procesu  broušení.  Tyto  koncentrace  nepředstavují  ohrožení  pro  ostatní 

pracovníky  a  ani  nemohou  vytvářet  nebezpečné  výbušné  nebo  hořlavé  koncentrace. 

Pracovníci  nosí  předepsané  osobní  ochranné  pracovní  prostředky,  speciálně  určené  

pro  jednotlivá  pracoviště.  Brusiči  pracují  s respirátory  kvůli  vyšším místním  expozičním 

limitům  prachu.  Pracoviště  jsou  v souladu  s nařízením  vlády  č.  101/2005  Sb.,  příloha  

článek 4 [17].

Kvůli hluku v hale nechybí mezi osobními ochrannými  pracovními pomůckami ani 

chrániče  sluchu,  např.  zátkové  chrániče  nebo  mušlové  chrániče. Hluk  se  vyskytuje  

na pracovišti téměř nepřetržitě,  a proto se nošení chráničů sluchu na pracovišti vyžaduje  

a pravidelně se kontroluje.  

Komunikace uvnitř haly odpovídají nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha článek 5 

[17]. Jsou tvořeny cestami mezi stroji,  schody na jeřáby, lávkami vedoucími ke kabinám 

jeřábů atd. Pracovníci však často nedbají vyznačených komunikací a zkracují si cestu skrz 

skružené plechy nebo pracovním prostorem strojů a zařízení.

Vstup do haly umožňují dveře a vrata, které splňují požadavky vyplývající z nařízení 

vlády  č.  101/2005  Sb.,  přílohy  článek  3.4.  Vrata  do  haly  jsou  zateplené  polystyrenem  

a v zimě dobře izolují před nepříznivými venkovními teplotami. Dveře umístěné v dolní části 

vrat slouží jako průchod dělníkům, aby nemuseli otevírat celá vrata.

Ochranné nápoje si každý z dělníků nabere podle potřeby v místnosti k tomu určené. 

Pracovníci mají k dispozici celoročně studené i teplé ochranné nápoje vyhovující nařízení 

vlády č.  178/2001 Sb.,  §  5  [18].  Ochranné  nápoje  určené  pracovníkům jsou k  dispozici 

zaměstnancům  v jedné  místnosti,  což  znamená,  že  někteří  zaměstnanci  musí  překonávat 
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značnou  vzdálenost,  aby  se  jimi  vybavili.  Jsem  si  jist,  že  by  tak  rozmístění  nádrží

 s ochrannými nápoji po výrobních prostorách výrazně ulehčilo pracovníkům obstarávání  

si jich. 

Sanitární  zařízení  jsou  v souladu  s nařízením  vlády  č.  178/2001  Sb.,  

§ 29 přílohy č.  11 [18].  Na hale fungují  dvoje toalety.  Obojí  se nalézají  v budově,  která 

přiléhá  k hale.  Jedny  jsou  umístěny  v přízemí  budovy  (16  toalet  pro  100  pracovníků  

na nejvytíženější směně), druhé v prvním patře budovy (10 toalet). V prvním patře přilehlé 

budovy  se  nacházejí  také  sprchy  (16  sprch  na  100  pracovníků  na  nejvytíženější  směně, 

s teplou čistou vodou), umývárna a šatna. 

Potrubní systémy, vedení a sítě odpovídají nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha 

k tomuto  nařízení  [17].  Elektrická  instalace  neodpovídá článku  2.1.6.  nařízení  vlády  

č. 101/2005 Sb., příloha k tomuto nařízení [17]. Často se stává, že pracovník, např. brusič 

zvedne  omylem při  práci  ležící  kabely  nad  úroveň  komunikace  a  vytvoří  tak  nebezpečí 

zakopnutí pro  procházející zaměstnance. 

Zemní plyn slouží na hale pro zařízení, která vykonávají práci jako je řezání, rovnání 

plamenem a předehřev. Rozvody plynu odpovídají vyhlášce č. 48/1982 Sb., § 185 a § 186 

[22].  Všechny  pracoviště  pracující  s plynem mají  vypracovaný  místní  provozní  předpis  

pro práci s plynovým zařízením.

Únikové cesty a východy musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci  

dle  nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  příloha  čl.  2.3.2  [17].  Bezpečnostní  značky  naplňují 

ustanovení  nařízení vlády č. 11/2002 Sb. [16], kterým se stanoví vzhled a umístění. Velkým 

problémem se stává umístění výrobků v hale, které často zabraňují svou velikostí ve výhledu 

na značky.

Prostředky  první  pomoci  jsou  umístěné  tak,  aby  k nim  pracovníci  měli  snadný 

přístup. V každé čtvrtině haly a na chodbě přilehlé haly visí na zdech lékárničky označené 

červeným křížem v bílém poli.

Podlahová  plocha  v hale  odpovídá  požadavkům  na  podlahy  uvedené  v příloze

k   nařízení vlády č. 101/2001 Sb., příloha článek 3.3, až na prohlubně v podlahách, které 

zakazuje  článek  3.3.1  [17].   Avšak  z hlediska  hrozícího  nebezpečí  jsou  tyto  výmoly 

zanedbatelné. Jejich hloubka s pozvolna se svažujícími hranami je přibližně dva centimetry 

(sloupnutá jen vrchní část podlahy), představuje tak minimální nebezpečí.

Největším problémem na hale jsou prostorové nároky. Celý tubus se skládá ze tří  

až čtyř segmentů, které se montují až na místě, kde má větrná elektrárna stát. Segmenty  

se  v hale  skládají  z  několika  skružených plechů (viz.  příloha  č.  3,  obr.  č. 13).  Skružené 
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plechy se převážejí po hale a čekají vždy na výrobní operaci, kterou pak podstupují. Nikdy se 

však nevyrobí jen počet skružených plechů potřebný na výrobu jednoho tubusu, ale je jich 

vyrobeno  na  několik  tubusů.  Za  tohoto  stavu  se  obtížně  řeší  uložení  skružených  plechů 

v hale. Některé se připravují na svařování, na některých se zabrušují sváry. To zapříčiňuje, 

že pohyb po hale není bezpečný a odstupové vzdálenosti mezi výrobky nejsou dostatečně 

široké pro procházejícího zaměstnance, takže výrobky musí obcházet. 

Tubusy  v hale  se  zakládají  dřevěnými  kolébkami,  které  je  chrání  proti  odření  

a zajišťují je proti možnému pohybu. Skružené plechy se proti pohybu zajišťují dřevěnými 

klíny. 

V hale jsou položeny kolejnice, po kterých přejíždějí polohovadla.  Kolejnice však 

nejsou  označeny  a  při  přecházení  je  musí  pracovníci  překračovat,  což  vyžaduje  jejich 

obezřetnost.  Podlahu  haly  pokrývají  mimo  kolejnic  kabely  od  různých  strojů  a  zařízení. 

Některé  stroje  potřebují  hluboké  základy,  aby  mohly  vykonávat  určenou  činnost.  Tyto 

základy jsou hluboké až 1,5 metru. Příkladem mohou být skružovací válce. Prostor kolem 

jejich základů proto chrání zábradlí  a základy se přiklápějí  ocelovými poklopy v souladu 

s nařízením vlády č. 48/1982 Sb., § 14 [22].

Na pracovišti se nacházejí tři vnější svářecí automaty, dva vnitřní svářecí automaty, 

dva autogenní pálící automaty, dva skružovací válce, jeden tryskač a devatenáct mostových 

jeřábů, které mají nosnost od 12,5  tun do 50 tun. Jeřáby jsou uspořádány od nejmenších 

nosností  na  začátku  výroby,  kde  se  převážejí  plechy až  k největším nosnostem na  konci 

výroby, kde se vyvážejí celé segmenty.  Ovládají se buď ze země ovladačem, nebo je řídí 

jeřábníci přímo z jeřábnické kabiny. Práce na jeřábu už spadá do práce ve výškách, proto 

jsou pracovníci, kteří je ovládají či na nich provádějí kontroly, opravy nebo údržbu, řádně 

proškoleni o práci ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [19]. 

Manipulaci  s materiálem zajišťují  mimo jeřábů i  vysokozdvižné  vozíky.  Pohybují  

se  po  hale  i  po  venkovních  prostorách.  Zaměstnanci  mají  příslušná  oprávnění  k obsluze 

vysokozdvižných vozíků.  Manipulace s materiálem odpovídá nařízení  vlády  č. 101/2005 

Sb., příloha článek 10 [17]. 

Mimo skladu plechů je na hale také sklad nářadí, nástrojů, šroubů, elektrod, osobních 

ochranných pracovních prostředků a jiného příslušenství. Tento sklad se nalézá ve vnitřních 

prostorách  haly  a  obsluhu  tvoří  jeden  skladník.  Jedná  se  o  malý  sklad,  s pomocí 

vysokozdvižných vozíků se zde proto nepočítá. Nejvyšší buňka regálu je 1,6 metru nad úrovní 

podlahy.  Skladování  materiálu  a  ruční  manipulace  s materiálem  odpovídá  požadavkům 
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nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [17], příloha článek 10. a nařízení vlády č. 178/2001 Sb. § 8 

a § 9, příloha č. 5 část C [18].

6.3 Posouzení zařízení, strojů a nářadí v hale

Na všech strojích ve firmě SIAG CZ, s. r. o. se provádějí  pravidelné revize podle 

průvodní dokumentace jednotlivých strojů a vše se zaznamenává do provozní dokumentace 

jednotlivých zařízení. Všechny stroje, nářadí a zařízení mají prohlášení o shodě.

Kladiva, klíče, ruční vrtačky, vrtačky s elektromagnetickým stojanem, brusky a jiná 

nářadí má k dispozici většina pracovníků. Nářadí je v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb.,  

§ 200 [22]. Vrtačky odpovídají vyhlášce č. 48/1982 Sb., § 57 a stejně tak odpovídají této 

vyhlášce brusky § 60 [22].

Vstupními vraty do haly dopravuje jeřáb pomocí vakuových manipulátorů materiál 

určený pro pálení na autogenním pálícím automatu. Toto pracoviště je prvním pracovištěm 

od  začátku  výrobního procesu,  které  se  nachází  zcela  uvnitř haly.  Práce  se  zde  provádí  

na dvou autogenních automatech, které řídí počítače nastavené obsluhou. Čistotu po pálení 

zajišťují odsávací stoly umožňující  při připojení na ventilátor  zachování čistého pracovního 

prostředí   a   splnění  hygienických  podmínek  na  pracovišti.   Materiál  určený   k dělení

 se ukládá  na podpěrné  lamely  umístěné  na  odnímatelném  roštu  stolu.  

Pálení probíhá pomocí směsi stlačeného kyslíku a zemního plynu. Kvůli bezpečnosti 

jsou autogenní stroje vybaveny místním odsáváním zemního plynu. Při zástavě odsávání  

se  automaticky  vypíná  autogenní  stroj.  Obsluha  je  vybavena  požadovanými  osobními 

ochrannými pracovními prostředky, jako rukavice, ochranný oblek, ochranná bezpečnostní 

obuv a zátkové chrániče sluchu. Zátkové chrániče  sluchu se používají  v celém výrobním 

procesu. Pálící automat splňuje požadavky na něj kladené ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., § 111 

[22]. 

Průběžný tryskač zbavuje materiál okují a rzi a vzniká tak prach. Neprovádí se volné 

tryskání.  Tryskač  je  uzavřený  a  jeho  součástí  je  odsávání  s  filtry,  tudíž  se  pracovník 

nevystavuje nebezpečí působení prachu. Podavač tryskače podává materiál určený k tryskání 

do tryskací komory. Tvoří ho válce, které se otáčejí stejnou rychlostí a posouvají tak materiál 

k  otryskání.  Právě  zde  vzniká  riziko,  že  pracovníkův  oděv  nebo  rukavice  mohou  být 

zachyceny, proto se dbá na to, aby byl materiál dáván na podavač jen v tom případě, že je 

podavač vypnutý. Obsluhu tryskače zajišťuje jeden člověk, ale vzhledem k faktu, že tryskač 
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sousedí  s autogenními  automaty,  tak  se  pracovníci  obou  pracovišť  kontrolují  navzájem. 

Tryskání plechů splňuje požadavky na něj kladené ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., § 109 [22].

Válcování plechů se provádí na válcích, které mají kvůli stabilitě zapuštěné základy 

do podlahy zhruba metr a půl hluboko. Na válcích se skružují plechy o tloušťce v rozmezí 

10 - 60 mm. Dbá se hlavně na čistotu okrajů plechu po pálení. Práce na skružovacích válcích 

je vykonávána v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., § 86 [22].

Dále jsou ve výrobě zastoupeny dva vnitřní svářecí automaty. Kolem těchto automatů 

je třeba udržovat dostatečně velký volný prostor (prostor je označen čarou), protože automaty 

mají dlouhá ramena, aby se dostaly do tubusu a mohly přivařit jednotlivé skružené plechy 

k sobě.  Svařování  na  automatech  je  prováděno  elektrickým  obloukem.  Všechny  sváry  

na  segmentech  se  před  svařováním na  automatech  předehřívají  hořáky.  Čtveřice  hořáků 

ohřívá  v jednom  místě  tubus.  Pracovníci  procházející  v okolí  musí  dodržovat  odstupy  

od hořáků, aby se s nimi nedostali do kontaktu a nezpůsobili si tak poranění.  

Vnější  automaty  jsou z hlediska bezpečnosti  problémovější  než automaty  vnitřní.  

U  vnějších  automatů  se  pracovník  nechává  na  ramenu  automatu  vyvézt  až  nad  tubus,  

a to znamená, že se při práci nachází ve výšce až pěti metrů, kde je bezpečnostními pásy 

zabezpečen na sedátku. Jedná se tedy o práci ve výškách, postupuje se proto podle nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.[19], o práci ve výškách Pracovníci jsou pro tuto činnost vyškoleni. 

Sváření na automatech je v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., § 112 [22].

Frézka se skládá ze základního těla (kulový otočný spoj), které se pomocí rozpínacích 

ramen  připevní  na  výrobek.  Základní  tělo  pohání  elektromotor.  Frézka  

se  připevňuje  přímo  na  čela  tubusů.  Nezabírá  téměř  žádný prostor.  Jediné,  co  se  musí  

u  frézky dodržovat  více  než  u  ostatních  zařízení  je  čistota  v okolí,  protože  frézka  nemá 

žádnou sběrnici odpadávajících ocelových třísek. Při činnosti proto hrozí proříznutí podrážky 

boty nebo jiná poranění. Frézka odpovídá vyhlášce č. 48/1982 Sb., § 46 [22].

Plamenem se rovná  za pomoci autogenního rovnacího hořáku napájeného zemním 

plynem. V případě, že jsou příruby značně pokroucené, pracuje pracovník se vzpěrami, které 

mu  pomáhají  dotvořit  požadovaný  tvar  rovnané  příruby.  Přísně  se  dodržují  odstupové 

vzdálenosti,  aby  nedošlo  k poranění  pracovníků  v okolí.  Navíc  je  pracoviště  vybaveno 

dýchacími přístroji a oživovací technikou, která slouží pro případ nečekané události. Zařízení 

pro rovnání plamenem je v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., §179 [22].

Posun  tubusu  při  svařování   na  automatech  zajišťují  polohovadla  umístěná  

na  kolejnicích.  Otáčejí  pomalu  svařovaným segmentem  pod  automatem.  Kolejnice  bych 
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doporučoval  natřít  fluorescenční  barvou.  Polohovadla  splňují  požadavky,  které 

ukládá nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 3 [20].

Jak již bylo výše zmíněno, převážení břemen zajišťují na hale jeřáby a manipulaci 

s materiálem  vysokozdvižné  vozíky.  Požadavky  na  bezpečný  provoz  vysokozdvižných 

vozíků  jsou  v  souladu  s nařízením  vlády  č.  378/2001  Sb.,  příloha  č.  3  odstavec  5  

[20] a s vyhláškou č. 48/1982 Sb., § 228 [22]. Jeřáby jako zařízení  pro zdvihání břemen 

odpovídají požadavkům na ně kladeným z nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 2 [20] 

a z vyhlášky č. 48/1982 Sb., § 216 [22].

6.4 Práce na venkovním pracovišti

Tubusy se po lakování přesouvají na dvůr firmy, kde jsou složeny na dřevěné kolébky 

a jsou na ně namontovány plošiny, žebříky a jiné komponenty. Na dvoře nechrání pracovníky 

nic  před vnějšími  klimatickými  vlivy.  Pracovníci  proto užívají  osobní ochranné  pracovní 

prostředky, které zajišťují jejich tepelný komfort podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., § 4 

odst. 7 a 8 [18].

Mezi tubusy projíždějí jeřáby a nákladní automobil vyvážející tubusy na dvůr a dále 

nákladní automobily odvážející tubusy z firmy. 

Pracovníci  mají  osvědčení  potřebné pro práci  s vysokozdvižnými vozíky,  protože  

se  vozíky  používají  při  montáži  i  při  čištění  tubusů.  Využití  vysokozdvižných  vozíků  

při  montáži  je  důležité  zejména s ohledem na  přepravu plošin  a  ráhen do tubusů.  Vozík 

samotný do tubusu nevjíždí, jen pomáhá dopravit těžší díl na požadované místo a ulehčuje 

tím práci zaměstnancům, zejména s ohledem na manipulaci s břemeny. Montéři jsou poučeni 

o rizicích spojených s manipulací s břemeny podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., § 8 odst. 3 

písmena a, b, c [18]. Manipulace s břemeny je řešena podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

§ 9 [18]. Montážní práce splňují požadavky na ně kladené podle vyhlášky č. 48/1982 Sb.,  

§ 162 [22]. Převážení plošin a ráhen vyžaduje dobrou koordinaci mezi pracovníky a řidič 

vozíku se neobejde bez navigace druhým pracovníkem. 

Všechny  komponenty  se  přišroubovávají,  přivrtávají  nebo  drží  na  magnetech. 

K montáži se využívá nářadí, jako kladiva, zámečnické klíče, pilníky, bruska, vrtačka a jiné. 

Jeřábnické práce zajišťuje externí firma.

Věže se čistí vysokotlakou vodou. K lepšímu dosažení na vrcholek věže se používá 

pojízdná plošina. Pracovníci jsou seznámeni s nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [19]. 
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Zjistil  jsem,  že komunikace vedoucí  mezi  skladovanými  tubusy plně neodpovídají 

nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  příloha  článek  9.2.  [17],  který  zaměstnavateli  ukládá 

povinnost  zajistit  komunikace  tak,  aby  byly  rovné.  Tento  požadavek  nesplňuje  polovina 

komunikací v areálu. V současné době však dochází k nápravě a silnice a cesty se opravují.
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7 STATISTIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

Pracovní  úrazy,  které  nastaly  za  dobu  působení  firmy  SIAG  CZ  na  trhu,  jsou  

ve většině případů úrazy lehkými. Zatím se ve firmě za její čtyřleté působení stala jen dvě 

vážná poranění, ale žádný  případ smrtelného poranění nenastal. V průměru se vyskytují dvě 

lehká zranění měsíčně. 

Při školení se zaměstnanci seznamují s nebezpečími, která jim mohou na pracovištích 

způsobit zdravotní problémy a zaměstnavatel se snaží, aby se jich pracovníci vyvarovali. 

Údaje o pracovních úrazech jsem získal od zástupce firmy SIAG CZ nahlédnutím  

do záznamů o úrazech, ze kterých jsem sestavil tabulku pracovních úrazů (viz. tabulka č. 1). 

Statistiku  vypracovávám čistě  pro pracovní  úrazy.  Pracovními  úrazy se  rozumí  poškození 

zdraví  nebo smrt,  které  byly zaměstnanci  způsobeny nezávisle  na jeho vůli  krátkodobým, 

náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním1 (podle  § 10, zák. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnance  [14],  kterým  se  provádí  zákoník  práce  a  některé  další  zákony),  nebo  které 

zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů, jimiž byla způsobena smrt nebo pracovní 

neschopnost delší než 3 kalendářní dny2 (§ 105 odst. 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. [13]). 

Do  tabulky  nezahrnuji  pracovní  úrazy,  které  zapříčinily  pracovní  neschopnost 

pracovníka kratší než 3 dny.

Tabulka  č. 1: Tabulka pracovních úrazů

1 2 

[zaměstnanci]

3

[dny]

4

[počet prac. úrazů]

5

[dny]

6

2003 207 302 10 30,2 4,83

2004 291 595 17 35 5,84

2005 302 476 17 28 5,6

2006 306 705 15 47 4,9

2007 304 468 12 39 3,94

r2=282 r3=943,8 r4=14,22 r5=35,84 r6=5,02

Vysvětlivky:

1 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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r2, r3, r4, r5, r6 – průměry ze sloupců 2, 3, 4, 5, 6.

Sloupec 1 – Rok

Sloupec 2 – Počet pracujících pracovníků v určeném roce

Sloupec 3 – Počet dnů pracovní neschopnosti zapříčiněných  pracovním úrazem za rok

Sloupec 4 – Počet pracovních úrazů za rok 

Sloupec 5 – Průměrný počet dnů strávených na pracovní neschopnosti na jednoho zaměstnance 

Sloupec 6 – Četnost případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz na 100 pracovníků

Graf č. 1 Graf č. 2

Počet pracovních úrazů Průměrný počet dnů strávených na pracovní 
neschopnost na jednoho zaměstnance
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Nejčastější zdroje poranění:

Obecně zdroje poranění mohou být látka, předmět nebo energie, popř. člověk, zvíře nebo 

přírodní živel, jež svým působením úraz přivodí.

1) Materiál, břemena, předměty

2) Pád na rovině, pád z výšky a do hloubky

3) Horké povrchy

4) Stroje hnací, pomocné a obráběcí

Nejčastější příčiny poranění:

Obecnými příčinami poranění mohou být nevyhovující stav stroje nebo zařízení, nesprávná 

manipulace, nevhodné pracovní postupy, nedostatečná vyškolení.

1) Pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko

2) Pro poruchu nebo vadný stav zdroje

3) Pro závady na pracovišti

4) Pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského zdroje
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Z grafu č. 1 pracovních úrazů je názorně vidět, že se počet pracovních úrazů snižuje. 

Počet  dnů  strávených  na  pracovní  neschopnosti  je  oproti  tomu  volatilní  

(viz. graf č. 2). Je to z toho důvodu, že se v roce 2006 staly dva těžké úrazy a pracovníci se 

tak museli  déle  léčit.  V prvním roce,  tedy v roce 2003 začala  celá  výroba  až  o několik 

měsíců později  než v ostatních letech,  takže tento rok nelze brát  jako rok celý.  Průměrné 

procento pracovníků na pracovní neschopnosti,  která byla způsobena pracovním  úrazem  

na celkový počet pracovníků ukazuje, jak se počet dnů, které stráví pracovníci na pracovní 

neschopnosti, snižuje. Nejvíce pracovních úrazů se stává v prosinci před vánočními svátky,  

na  konci  června  a  na  začátku  července.  Ve  firmě  se  stala  dvě  vážná  zranění,  ale  žádný 

z pracovníků si neodnesl trvalé následky. 

Průměrná četnost případů pracovní neschopnosti se pohybuje v České republice kolem 

hodnoty 3,5. Ve firmě SIAG CZ  je průměrná hodnota četnosti r6 = 5,02, což je hodnota 

značně převyšující celorepublikový průměr. Počet dní strávených na pracovní neschopnosti 

způsobené  pracovním  úrazem  se  však  v České  republice  pohybuje  ve  zpracovatelském 

průmyslu okolo 38 dní. To znamená, že úrazy způsobené ve firmě SIAG CZ nejsou nijak 

vážná a jedná se spíše o menší poranění. Jak již jsem výše zmiňoval, za pětileté působení 

firmy se stala jen dvě vážná poranění. Jestliže by se striktně dodržovaly předpisy, tak by tato 

čísla mohla být daleko nižší. 
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8 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

Na pracovišti se po zaměstnancích vyžaduje především opatrnost. Musí mít v pořádku 

lékařské prohlídky a musí minimálně jednou ročně a před nástupem do zaměstnání navštívit 

závodního lékaře.

Zaměstnavatel  s pomocí  vedoucích pracovníků často a bez předchozího upozornění 

provádí kontroly, zda pracovníci nepožívají alkoholické nebo jiné omamné látky. Požíváním 

těchto látek by mohli ohrozit nejen svůj život a zdraví, ale i zdraví ostatních pracovníků. 

Aby  se  obecnému  nebezpečí  ve  výrobě  předešlo,  nejprve  se  identifikuje.  Pak  

se  vyhodnotí  a  zajistí   se  takové podmínky,  aby se  co nejvíce  nebezpečí  minimalizovalo 

s ohledem na potřebu vykonávání pracovní činnosti.

Pracovní rizika obvykle dělíme na mechanická, chemická, fyzikální a biologická [27]. 

Pracovní rizika ve firmě SIAG CZ v největší míře zastupuje riziko mechanické, avšak se zde 

můžeme setkat i s rizikem fyzikálním a chemickým. Biologické činitele z mé práce vylučuji, 

neboť nejsou pro tato pracoviště typická, i když za určitých podmínek se s nimi setkáváme 

i  zde.  Vhodnou  organizací  bezpečnosti  práce  a  určením  podmínek  pro  provádění  práce 

můžeme pracovní rizika omezit, tj.  přijmout opatření k jejich minimalizaci nebo je v lepším 

případě zcela vyloučit. 

V této části práce určuji nebezpečí pro jednotlivá pracoviště. Zaměřuji  se na stroje, 

zařízení,  pracovní a klimatické podmínky. Při vypracovávání postupuji podle půdorysného 

schématu haly a dvora, viz. příloha č. 2. U každé části schématu vypisuji jednotlivé zdroje 

nebezpečí, ať se jedná o nebezpečí, které mohou způsobit stroje nebo klimatické podmínky. 

Pro předcházení  nebezpečí  slouží  kontroly,  které  vykonává zaměstnanec  pracující  

na  stroji  nebo  zařízení  v periodách  určených  výrobcem.  O  periodicitě  a  způsobu  kontrol 

informuje návod k použití. 

8.1 Nebezpečí hrozící na jednotlivých pracovištích

8.1.1 První část pracoviště

Na  půdorysném schématu,  viz.  příloha  č.  2,  část  1.  je  zakresleno  pracoviště,  kde 

pracuje jeden mostový jeřáb a nákladní automobil s návěsem, na kterém leží ocelové plechy.

Mostový jeřáb obsluhuje jeřábník z řídící kabiny jeřábu. Nebezpečí hrozí jeřábníkovi 

při  činnosti  konané  ve  výšce  nad  volným  prostorem,  a  to  zejména,  když  se  dostává  

do a z kabiny jeřábu. Při chůzi po kovových schůdkách a po kovové plošině hrozí jeřábníkovi 
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uklouznutí  a  následný  pád,  a  to  zejména  v zimním  období.  Pád  může  skončit  vážným 

poraněním  i  smrtí.  Jeřáb  je  proto  vybaven  pevnými  zábranami  proti  pádu  (zábradlím  

a podkopy). 

Pracovníkům na tomto pracovišti (jeřábníkovi a vazačovi) vzniká nebezpečí poškození 

zdraví  horkým  nebo  chladným  pracovním  prostředím,  které  je  způsobeno  umístěním 

pracoviště ve venkovních prostorách. 

Pracovníci  se  také  vystavují  rizikům  vytvářených  hlukem.  Může  u  nich  dojít 

k poškození sluchu až po ztrátu sluchu, vědomí a rovnováhy.

Jeřáb  pracující  s vakuovým  manipulátorem  je  při  své  činnosti  nebezpečný.  

Při  neopatrné  manipulaci  s materiálem  hrozí  nebezpečí  poranění  osob  nalézajících  

se na pracovišti, poškození budovy nebo poškození jiných zařízení. Dále může dojít k pádu 

nebo sesutí materiálu, z čehož vyplývají rizika, jako rozdrcení, střih či zavalení. Dělníkovi 

také  hrozí zakopnutí,  bodnutí  nebo  propíchnutí,  tření  nebo  odření  o  neopracované  části 

ocelových plechů.

Na pracovišti se používá pomocného elektrického nářadí, např. brusky. To vyvolává 

fyzické  riziko  působením  elektřiny.  Zdraví  nebezpečný  se  může  stát  dotyk  živých  částí 

s částmi pod proudem, nebo s částmi, kde došlo k poruše izolace a staly se tak vodivými [27].

Nacouvávající  nákladní  automobily  do  manipulačního  prostoru  jeřábu  představují  

pro  pracovníky  riziko  mechanické.  Přejetí  pracovníka,  sesun  plechů  z návěsu   či  střet 

s budovou jsou dalšími nebezpečími vyskytujícími se na pracovišti.

8.1.2 Druhá část pracoviště

Na  půdorysném  schématu,  viz.  příloha  č.  2,  část  2.  je  zakreslen  sklad  plechů.  

Ve skladu plechů se pohybuje jeřáb s vakuovým manipulátorem.

Mechanická rizika, která se zde mohou vyskytnout pro pracovníky pracující na ploše 

skladu, jsou téměř stejná jako v části 1. Druhá část pracoviště se odlišuje od první tím, že se 

zde nepohybuje nákladní automobil, takže rizika jím způsobená odpadají. 

Většina  plochy,  na  které  se  pracovníci  pohybují,  je  pokryta  uskladněnými  plechy. 

Hrozí zde proto nebezpečí uklouznutí. Plechy se skladují do stohu na sebe, takže v případě 

špatného  stohování hrozí nebezpečí sesutí plechů.
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8.1.3 Třetí část pracoviště

V 3. části  půdorysného schématu přílohy č. 2 je zakresleno pracoviště autogenního 

pálícího automatu. 

Autogenní  pálící  automat  vytváří  nebezpečí  zejména  proto,  že  řezání  probíhá  

za pomoci vysoce hořlavých látek. Vytváří se tepelné riziko, které způsobuje samotný plamen 

a  vysoké teploty na hranách řezaného materiálu. Dále může dojít k úniku zemního plynu, 

který zapříčiní následný výbuch. 

Na řezací lavici autogenního pálícího stroje se plechy pokládají na podpěrné lamely. 

Hrozí  zde  proto  pracovníkům  nebezpečí,  že  strčí  pod  plech  prsty  a  dojde  tak  k  jejich 

rozdrcení. 

O rozřezané  plechy  je  možné se  odřít  nebo říznout,  protože  jsou  na  nich  ocelové 

třísky.  Plechy v této fázi ještě nejsou otryskané. 

8.1.4 Čtvrtá část pracoviště 

V 4.  části  půdorysného  schématu  haly,  viz.   příloha  č.  2  je  načrtnuto  působiště 

tryskače.

Do tryskače  se  materiál  posunuje  po  posuvném podavači,  kde  pracovníkovi  hrozí 

zachycení  a  následné  vtažení  části  oblečení  do  podavače.  Může  tedy  dojít  například 

k rozdrcení ruky. Pracovník se také může poranit materiálem, který připravuje na podavač  

k otryskání.

Obsluha tryskače musí dbát na to, aby otryskávaný materiál nebyl potřísněný olejem, 

aby nedošlo k požáru uvnitř tryskače.

8.1.5 Pátá část pracoviště

V 5.  části  půdorysného schématu  haly,   viz.  příloha  č.  2  je  zakreslen  prostor,  kde 

probíhá skružování plechů. 

Síla skružovaných plechů se  pohybuje mezi 10 - 60 mm. 

Při skružování plechů se musí dbát zejména na velikost skružovaného plechu. Plech 

nesmí přesahovat žádný z rozměrů povolených pro skružování. Hrozilo by tím vážné poranění 

zaměstnance  a  zničení  skružovacích  válců.  Při  skružování  hrozí  odlétnutí  ocelové  třísky  

a následné poranění zaměstnance či vtažení části pracovníkova těla do válců nebo podavače. 

Vzhledem k tomu, že válce potřebují silnou základnu, jsou jejich základy zakopány do země. 

30



Pracovník tak může spadnout do metr a půl hlubokých základů.  Proto se základy opatřují 

poklopy a nebo jsou obehnány zábradlím.  

Na tomto pracovišti dochází k silným vibracím působících na tělo pracovníka, které 

mohou způsobit neurologické poruchy, poruchy kloubů nebo bolesti v kříži.

8.1.6 Šestá a osmá část pracoviště

V 6. a 8. části půdorysného schématu haly, viz. příloha č. 2 jsou zakreslena pracoviště 

vnějších svářecích automatů. 

Probíhají zde práce se svářecím automatem, předehřevem a polohovadly.

Činnost  na  vnějších  automatech  se  řadí  do  práce  ve  výškách.  Pracovníci  provádí 

svařování ve výšce pěti  metrů nad úrovní podlahy haly.  Podstupují  riziko pádu. Dále zde 

tepelným působením vzniká riziko popálení od svárů, oblouků plamene a popálení od zahřáté 

plochy zapříčiněné  předehřevem a samotným svařováním. 

Sedák se svářečem vyjíždí do pracovní pozice na rameni automatu. Při výjezdu nebo 

i  při  práci  mohou  pracovníkovi  spadnout  různé  předměty.  Vytváří  tak  nebezpečí  

i pro pracovníky procházející v blízkosti automatu. 

Pohybující se polohovadla mohou zapříčinit vtažení, zachycení a následné rozdrcení 

části pracovníkova těla.

Při přecházení kolejnic s polohovadly hrozí nebezpečí zakopnutí a pádu.

8.1.7 Sedmá část pracoviště

V 7.  části  půdorysného  schématu  haly,  viz.  příloha  č.  2  je  načrtnuto  pracoviště 

vnitřního svařovacího automatu.

Rizika,  jejichž  vznik  se  dá  předpokládat  na  vnitřních  svářecích  automatech  jsou 

totožná s riziky vznikajícími na vnějších automatech s tím rozdílem, že se nejedná o práci  

ve  výškách.  Ramena  vnitřních  svářecích  automatů  vjíždí  do  tubusu.  Největší  nebezpečí 

představuje pro svářeče zaváření segmentů s nejmenším průměrem. Hrozí zde poranění hlavy 

a pracovník musí být zabezpečen tak, aby k němu nedošlo. Jedná se o práci se zvýšeným 

nebezpečím zasažením elektrickým proudem, kdy se svářeč může dotknout neizolovanými 

částmi těla vodivých částí tubusu, na kterých stojí. Sváří se zde proto se zdrojem (viz. příloha 

č. 3, obr. č. 8), který pro svařování využívá jen 80V. V případě zasažení pocítí pracovník jen 

brnění.
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Na  pracovníka  uvnitř  tubusu  působí  větší  hluk  než  na  pracovníka  pracujícího  

na vnějším automatu. Uvnitř tubusu je stísněný prostor, navíc železo rezonuje a přenáší velmi 

dobře zvukové vlny. Z toho vyplývá, že uvnitř tubusu je svářeč vystaven větším vibracím,

 a tím je ohroženo jeho zdraví více než zdraví svářeče na vnějším automatu.

Ostatní rizika hrozící zaměstnancům na vnitřních automatech jsou stejná jako rizika 

vyskytující se na vnějších automatech, tzn. tepelná rizika a rizika, která vytvářejí polohovadla.

8.1.8 Devátá část pracoviště

Půdorysné schéma haly, viz. příloha č. 2, část 9. zobrazuje pracoviště, kde se provádí 

montáž a zaváření komponentů do segmentů.

Zde pracují  svářeči a montéři,  kteří  připravují  prvky na namontování do segmentu. 

Nejprve montér vyřízne autogenem otvor na dveře. Zde hrozí riziko popálení, případně riziko 

požáru  způsobené  zaměstnancem  a  také  riziko  poškození  zraku.  Dále  riziko  vzniku 

nebezpečné  výbušné  koncentrace,  které  představuje  hořlavý  plyn  (směs  zemního  plynu  

a stlačeného kyslíku). 

Při svařování vzniká nebezpečí popálení. Při pohybu tubusem vzniká riziko uklouznutí 

a  pádu.  Hrozí  zde  i  riziko  zasažení  elektrickým  proudem.  Sváří  se  zde  proto  

se zdrojem, který pro svařování využívá 80V. Kdyby došlo ke styku svářeče s elektrickým 

proudem, tak opět pocítí pracovník zabrnění.

8.1.9 Desátá část pracoviště

V 10. části půdorysného schématu haly, viz. příloha č. 2 je zakresleno pracoviště, kde 

se plamenem rovnají příruby, frézují se a probíhá zde broušení svárů. 

Tubusy se v této části rovnají vedle sebe. Brusiči obrušují sváry, kontroloři přeměřují 

průměry tubusů. Při zjištění nepřesností se příruby tubusů rovnají plamenem nebo se frézují 

díry, aby se tubusy na místě určení daly bez problémů smontovat. 

Broušením se zde vytváří prach, proti jehož působení se brusiči chrání respirátory. Bez 

nich by byli pracovníci vystaveni nebezpečí poškození dýchacích cest, které by mohlo přejít 

v dlouhodobé následky. 

Frézka produkuje velké množství ocelových třísek, které se musí pravidelně zametat, 

neboť hrozí riziko propíchnutí chodidla. Odpadávající třísky mohou poranit i oči. 

Rovnání plamenem provádí pracovník autogenním rovnacím hořákem. Jako palivo  

je  použit  zemní  plyn  a  stlačený kyslík.  Při  rovnání  vzniká  nebezpečí  popálení,  výbuchu  
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a  požáru  a  zasažení  chemickými  látkami.  Dále  zde  hrozí  pád  vzpěr,  které  se  podílejí  

na  narovnání  příruby.  Je  to  riziková  práce  vyžadující  od  pracovníka  mimořádnou 

soustředěnost a pečlivost.

8.1.10 Dvanáctá část pracoviště

V poslední části, tj. části 12. půdorysného schématu haly, viz. příloha č. 2 je načrtnuto 

pracoviště, kde se vykonává montáž příslušenství a příprava tubusů na expedici.

Nebezpečí  při  práci  na  dvoře  závisí  hlavně  na  počasí.  V tubusech  hrozí  riziko 

uklouznutí. To se značně zvyšuje, jestliže mrzne, prší nebo chumelí. Už při samotném pohybu 

v tubusu je montérova chůze ovlivněna tím, že tubus má tvar válce a pracovník se pohybuje 

po vnitřku pláště válce. Pohybuje se tak po skloněném povrchu. Při namrznutí nebo navlhnutí 

povrchu  nalakovaného  tubusu  se  značně  snižuje  smykové  tření  mezi  podrážkou  obuvi  

a plochou, po které se pracovník pohybuje, a tím se riziko uklouznutí  zvyšuje. 

V tubusech vzniká také značný hluk, který vytváří pneumatické rázové utahovačky, 

vrtačky s elektromagnetickým upínáním a brusky. Občas se zde také sváří ruční elektrickou 

svářečkou, což vytváří například nebezpečí popálení.

Elektrickou energii  zajišťují  benzinové agregáty,  které  celou dobu, co se používají 

elektrická  nářadí,  vytvářejí  hluk.   Aby se  agregáty  nepletly  v komunikaci,  umísťují  se  co 

nejblíže tubusu. Vydávaným  hlukem  tak agregáty negativně  ovlivňují  pracovní  prostředí 

uvnitř tubusu.

Montérské práce na tubusech se často provádí i v blízkosti místa, kde jeřáby nakládají 

jiné tubusy na nákladní automobily. To vytváří nebezpečí poranění pracovníků jeřábem nebo 

nákladním automobilem. 

Pracovníci  používají  pro  práci  vysokozdvižné  vozíky,  aby  si  ulehčili  manipulaci 

s těžkými plošinami. Řidiči vysokozdvižného vozíku hrozí riziko sesutí materiálu, převrácení 

vozíku nebo naražení na překážku.

Pracovníci jsou dále vystaveni tepelným rizikům. To je opět závislé na počasí, které 

panuje v daný okamžik na pracovišti.

8.2 Nebezpečí hrozící komplexně po celé hale 

Některá  nebezpečí  na  hale  identifikuji  komplexně  pro  celou  halu.  Nebezpečí  totiž 

hrozí pracovníkům i na jiných místech, skrz která na svá pracoviště procházejí. 
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Z mechanických rizik je kvůli kabelům, kolejnicím a šachtám zastoupeno riziko pádu 

nebo zakopnutí. Z nedokonale odstraněných ocelových třísek na zemi, což je jev dosti častý, 

hrozí propíchnutí nohy. 

Téměř po celé hale se pohybují jeřáby na dálková ovládání. Jen v části 1., 2. a 10.,  

viz. půdorysné schéma přílohy č. 2 se pohybují mostové jeřáby řízené z jeřábnické kabiny.  

Při převážení materiálu nebo výrobku zavěšeného na jeřábu, který ovládá jeřábník ze země 

dálkovým ovladačem, vzniká nebezpečí ostatním dělníkům. Jeřábník držící ovládací zařízení 

má totiž  menší  přehled  o tom, co se  děje  při  převážení,  než jeřábník,  který jeřáb  ovládá 

z jeřábnické kabiny. Z toho plyne, že ovládání jeřábu pomocí dálkového ovladače je méně 

bezpečné. 

Většina  zařízení,  strojů  i  nářadí  na  hale  napájí  elektrický  proud,  proto  hrozí  úraz 

elektrickým proudem,  a  to  dotyk  živých částí  s částmi  pod proudem,  s částmi,  kde  došlo 

k porušení  izolace  a  staly  se  tak  elektricky  vodivými. Kabely  jsou  často  nataženy  

přes komunikace na pracovištích a může tak dojít k proražení jejich izolace. 

Pracující zařízení dělají na hale velký hluk, proto jsou pracovníci téměř permanentně 

ohroženi a hrozí jim nebezpečí postižení sluchu, jak jsem již zmiňoval v předchozí části.
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9 POSOUZENÍ RIZIK A NÁVRH NA JEJICH ELIMINACI

Rizika vyskytující  se na hale společnosti  SIAG CZ tvoří nedílnou součást výroby,  

a tak musí být eliminována nebo ještě lépe zcela odstraněna. Vzhledem k výrobě, která zde 

probíhá, tzn. těžká strojírenská výroba, nejsou rizika zanedbatelná a mohou způsobit těžká 

poranění, případně smrt.

Při posuzování rizik postupuji od začátku výroby (skladu plechů) až ke konci výroby 

(expedici  věží).  Nejprve  se  snažím posoudit  rizika  podle  míry  přijatelnosti  (zanedbatelné 

poranění, lehké poranění, těžké poranění, kritické poranění). Při posuzování budu brát v potaz 

vždy ta nejhorší poranění, jaká se mohou na jednotlivých pracovištích objevit. Při posuzování 

uvažuji,  že zaměstnanec používá osobní ochranné pracovní prostředky a dodržuje základní 

pravidla pro bezpečnou práci na pracovišti. 

Zanedbatelné poranění (a) může vzniknout odřením, slabým říznutím atd. Je to lehké 

poranění,  které  nevyžaduje  ošetření.  Asi  každý  pracovník  se  s tímto  druhem  poranění 

v pracovním cyklu setká. Zanedbatelné poranění vzniká s nejvyšší pravděpodobností.

Pracovníci  s lehkým poraněním (b) již musí být ošetřeni,  aby se zabránilo infekci, 

špatnému  zhojení  rány  atd.  Pracovník,  který  prodělal  lehké  zranění,  si  neodnáší  žádné 

následky.  Mezi lehká poranění se řadí například říznutí do dlaně, kdy ruka krvácí, popáleniny 

třetího a druhého stupně.

Vážná  zranění (c) zanechávají  na  poraněném  mnohdy  následky  vedoucí  

až k invaliditě.  Iniciátory těchto poranění mohou být špatně zajištěné výrobky, neodborná 

nebo nedbalá manipulace se stroji a zařízeními, nedodržování bezpečnostních předpisů aj.

Poslední  ze  čtveřice  poranění  jsou  zranění  kritická (d).  Kritická  zranění  končí 

nejtragičtěji, a to smrtí. 

Vážným a  kritickým  zraněním  se  zaměstnavatel  snaží  vyhnout  všemi  dostupnými 

prostředky,  ale  lidský  faktor  někdy  dokáže  selhávat  i  za  přísně  stanovených  podmínek.  

Po  posouzení  rizika  podle  míry  přijatelnosti  vyhodnotím  pravděpodobnost  výskytu  

pro jednotlivá pracoviště. Pravděpodobnost výskytu rizika vyjádřím v šesti kategoriích jako 

(viz. [27]):

• 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 
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• příležitostný  výskyt (3)  –  událost  vznikne  jen  někdy  v průběhu  daného  období, 

zřídkavé ohrožení, jedná se spíše o náhodný výskyt 

• nepravděpodobný, ale možný výskyt (4) – událost není příliš pravděpodobná, ale nelze 

ji  zcela vyloučit 

• málo pravděpodobný výskyt (5) – výskyt nežádoucí události je zcela ojedinělý 

• nemožný výskyt (6) – událost nemůže za normálních okolností nastat 

9.1 Posouzení rizik a návrh na jejich eliminaci v jednotlivých částech výroby

9.1.1 Část 1. a 2. – skládání plechů a jejich skladování

Posouzení rizik

Rizika, která se v této části vyskytují, mohou způsobit kritická poranění. Příčinou toho 

mohou  být  těžká  přepravovaná  břemena  a  jejich  uchycení  na  vakuových  manipulátorech 

(nepravděpodobný,  ale  možný  výskyt  /  kritická  poranění  4d),  skladovaný  materiál  (málo 

pravděpodobný výskyt / kritická poranění 5d) i stroje pohybující se na pracovišti (nákladní 

automobil  a  mostový  jeřáb).  Dopravní  a  manipulační  prostory  doporučuji  ohraničit  bílou 

čarou.  Pravděpodobnost poranění převáženým materiálem bych posoudil jako příležitostný 

výskyt (málo pravděpodobný výskyt / kritická poranění 5d), neboť jeřáb pracuje v délce celé 

směny.  Když  přihlédnu  k váze  a  velikosti  přepravovaných  předmětů,  tak  zjišťuji,  že 

představují velké riziko pro pracovníky. Na tomto pracovišti by se tedy mohly vyskytovat 

všechny čtyři druhy poranění, ale já uvažuji hlavně to nejtěžší, tedy kritické.

Návrh na eliminaci rizik

Řádné  proškolení  zaměstnanců,  určení  odstupových   vzdáleností  při  manipulaci 

s materiálem, určení podmínek stohování plechů, ohraničení pracoviště bílou čarou, vybavení 

příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami, pravidelné revize a kontroly strojů 

a zařízení, zaškolení pro podmínky najíždění a vykládky nákladního automobilu, zaškolení 

jeřábníka o pohybu na jeřábu, udržování pořádku na pracovišti, poučení pracovníků o přijmutí 

opatření, jestliže na pracoviště vstoupí neoprávněné osoby.
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9.1.2 Část 3. – autogenní pálící automat

Posouzení rizik

Autogenní automat používá k chodu zemní plyn, takže na pracovišti hrozí chemické 

riziko výbuchu. Pravděpodobnost vzniku hořlavé nebo dokonce výbušné koncentrace je však 

mizivá  (nepravděpodobný  výskyt).  Automat  je  vybaven  odsáváním,  čidly,  které  únik 

zaznamenají  a  čidly,  která  zaznamenají  zhášení  plamene.  Zhášení  plamene  kontroluje 

visuálně i zaměstnanec. Uniklý plyn by se lehce rozptýlil pod dolní hranici výbušnosti díky 

přirozenému a umělému větrání do volného prostoru. Na pracovišti tedy hrozí spíše poranění 

o hrany materiálu (častý výskyt / zanedbatelná poranění 1a) a tepelné riziko od zahřátého 

materiálu (pravděpodobný výskyt / lehká poranění 2b). Převážený materiál vyvolává riziko, 

které  může vést  ke kritickému poranění.  Pravděpodobnost  tohoto poranění  má však málo 

pravděpodobný výskyt (5d).

Návrh na eliminaci

Řádné  proškolení  zaměstnanců,  určení  systému  práce  na  automatech,  pravidelné 

kontroly a revize automatů a ostatních strojů a zařízení  na pracovišti,  používání  osobních 

ochranných  pracovních  pomůcek,  určení  odstupových  vzdáleností,  nošení  přiléhavého 

oblečení,  zejména na horní části  těla,  poučení zaměstnanců o postupu při  zjištěném úniku 

zemního plynu do okolí.

9.1.3 Část 4. – průběžný tryskač

Posouzení pracovních rizik

Podavačem  tryskače  mohou  být  zachyceny  části  pracovníkova  oblečení 

(nepravděpodobný,  ale  možný výskyt  /  vážná  poranění   4c),  pracovník  se  může poranit  

o  hrany  výrobku  (častý  výskyt  /  zanedbatelná  poranění   1a),  o  nečistoty  povalující  se  

na podlaze haly (častý výskyt / zanedbatelná poranění 1a) a může dojít k vyvolání požáru 

uvnitř  tryskače  (málo  pravděpodobný  výskyt).  Prach,  který  by  mohl  z tryskače  vycházet, 

zachytávají  filtry a případný nežádoucí únik prachu oznámí čidla. Těmito systémy je únik 

prachu omezen až na malou pravděpodobnost výskytu. 
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Návrh na eliminaci rizik

Poučení  zaměstnance  o práci  na  tryskači,  používaní  předepsaných  osobních 

ochranných pracovních pomůcek, nošení přiléhavého oblečení, zejména na horní části těla, 

vybavení  pracovního  místa  respirátorem,  pravidelné  kontroly  a  revize  strojů  a  zařízení  

na pracovišti, kontrola materiálu před tryskáním, poučení zaměstnance, když zjistí, že dochází 

k úniku prachu z tryskače.

9.1.4 Část 5. – skružovací válce

Posouzení pracovních rizik

Při  skružování  musí  především pracovník  dbát  na  velikost  plechu,  který  se  chystá 

skružovat. Jestliže plech bude přečnívat přes okraje válce, tak se válce určitě poničí a může 

dojít i k poranění pracovníka kousky plechu, které mohou odlétnout. Pracovníkovi také hrozí 

vtažení  do  válců  (nepravděpodobný,  ale  možný  výskyt  /  vážná  poranění  4c),  vtažení  

do  podavače  válců  (příležitostný  výskyt  /  vážná  poranění  3c),  pořezání  od  plechů 

(pravděpodobný výskyt / lehká poranění 2b) a spadnutí do základny válců (nepravděpodobný, 

ale možný výskyt / lehká poranění 4b).

Návrh na eliminaci rizik

Používání  předepsaných  osobních  ochranných  pracovních  pomůcek,  proškolení 

pracovníka pro práci na skružovacích válcích, nošení přiléhavého oblečení, zejména na horní 

části  těla,  dodržování  bezpečné odstupové vzdálenosti,  zejména při  skružování,  pravidelné 

kontroly a revize zařízení a strojů, kontrola skružovaného materiálu.

9.1.5 Část 6. a 8. – vnější svařovací automat

Posouzení pracovních rizik

Při svařování na vnitřních automatech hrozí riziko pádu (příležitostný výskyt / vážná 

poranění 3c) a popálení (pravděpodobný výskyt / lehká poranění 2b). Vzhledem k tomu, že 

je pracovník na sedáku automatu připoutaný bezpečnostním pásem a má osobní ochranné 

pracovní pomůcky, jako ochranné brýle a rukavice, jsou tato rizika bezpečně eliminována. 

Kdyby pracovník spadl ze sedačky automatu, hrozí mu vážná poranění.
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Riziko pádu předmětů z pracovníkova pracoviště hodnotím však daleko větší, a to jako 

příležitostný výskyt. Padající předměty ohrožují procházející pracovníky a mohou způsobit 

lehká  poranění  (3b).  Záleží  na  váze  a  tvaru  předmětu  a  místě,  kam  by  procházejícího 

pracovníka mohly zasáhnout.

Návrh na eliminaci rizik

Používání osobních ochranných pracovních prostředků, školení zaměstnanců o práci 

na  svářecích  automatech,  pravidelné  kontroly  a  revize  zařízení,  určení  odstupových 

vzdáleností  a velikosti  pracoviště automatu,   označení  pracoviště automatu bílými čarami, 

vybudování záchytného zařízení  pro případ padajících předmětů,  upozornění na nebezpečí 

pádu předmětů výstražnými značkami.

9.1.6 Část 7. – vnitřní svářecí automat

Posouzení pracovních rizik

U vnitřního automatu hrozí svářeči riziko poranění hlavy uvnitř tubusu (příležitostný 

výskyt / lehká poranění 3b) a popálení (pravděpodobný výskyt / lehká poranění 2b). Jestliže 

budou pracovníci na tomto pracovišti používat všechny osobní ochranné pracovní pomůcky 

podle předpisů, měli by se poranění vyvarovat. Nebezpečí hrozí pracovníkům procházejícím 

v blízkosti  automatu,  když vyjíždí jeho rameno (příležitostný výskyt / lehká poranění 3b). 

Rameno může způsobit lehká zranění. Dále se zde musí používat osobní ochranné pracovní 

prostředky,  jako  elektroizolační  podložky,  nevodivé  rukavice,  odizolovaná  obuv,  aby 

pracovník předešel poranění elektrickým proudem.

Návrh na eliminaci rizik

Používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, pravidelné revize 

a kontroly zařízení, určení a ohraničení pracovní plochy svářecího automatu, např. zábradlím, 

školení zaměstnance o práci na automatu, označení pracoviště výstražnými značkami.
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9.1.7 Část 9. – montáž a zaváření komponentů do tubusu a nedestruktivní zkoušky

Posouzení pracovních rizik

Před  montáží  se  vypálí  otvor  pro  dveře  v tubusu.  Při  pálení  hrozí  pracovníkovi 

poškození očí (příležitostný výskyt /  lehká poranění 3b) a popálení (málo pravděpodobný 

výskyt / lehká poranění 5b). Pracovník se proti tomu brání osobními ochrannými pracovními 

pomůckami.  Při  práci  s autogenem  vzniká  nebezpečí  úniku  zemního  plynu 

(nepravděpodobný,  ale  možný  výskyt).  Proti  prošlehnutí  plamene  slouží  pojistky  proti 

prošlehnutí. 

Při zaváření komponentů hrozí pracovníkovi popálení (pravděpodobný výskyt / lehká 

poranění  2b).  Dále  mu  hrozí  uklouznutí  v tubusu,  škrábnutí  či  pořezání  (častý  výskyt  

/  zanedbatelná  poranění  1a).  Pracovníka  může  také  poranit  elektrický  proud.  Při  pohybu 

tubusem za sebou svářeč musí vést elektrické kabely, jestliže tyto kabely budou prodřené, pak 

hrozí  při  styku  kabelu  s kovovým  tubusem  poranění  pracovníka  (málo  pravděpodobný 

výskyt / vážná poranění 5c)

Návrh na eliminaci rizik

Používání  předepsaných  osobních  ochranných  pracovních  pomůcek,  pravidelné 

kontroly a revize zařízení, proškolení zaměstnanců pro práci na tomto pracovišti.

9.1.8 Část 10. – kontrola a měření, rovnání přírub, frézování a broušení svárů

Posouzení pracovních rizik

Na  tomto  pracovišti  vzniká  nebezpečí  poranění  očí  (málo  pravděpodobný  výskyt

/ lehká poranění 5b) a popálení (pravděpodobný výskyt / lehká poranění 2b) od autogenního 

rovnacího hořáku. 

U  frézky  je  nejdůležitější  udržovat  pořádek,  aby  nedošlo  k propíchnutí  podrážky 

pracovníkovi obuvi (pravděpodobný výskyt / lehká poranění 2b). Od odpadávajících třísek 

zde hrozí poranění oka (pravděpodobný výskyt / lehká poranění 2b)

Při  broušení  vzniká  prach,  kterého  se  brusiči  mohou  nadýchat  (častý  výskyt

/ zanedbatelná poranění 1a). To je nebezpečné z hlediska ohrožení zdraví z dlouhodobějšího 

hlediska  působení.  Prach  může  vyvolat  astma  a  jiné  nemoci  dýchacích  cest.  Důležité  

je používání osobních ochranných pracovních pomůcek.

40



Návrh na eliminaci rizik

Používání  předepsaných  osobních  ochranných  pracovních  pomůcek,  pravidelné 

kontroly a revize zařízení, proškolení zaměstnanců pro práci na tomto pracovišti.

9.1.9 Část 12. – montáž příslušenství, montáž elektronického příslušenství, kontrola před 

expedicí, skladování tubusů, příprava expedice, expedice 

Posouzení pracovních rizik

Na venkovním pracovišti se montéři a expediční tým setkávají s klimatickými riziky 

(vysoké a nízké teploty, vlhkost, mráz) a  s riziky mechanickými, jejichž zdroji mohou být 

pojízdné jeřáby, nákladní automobily a vysokozdvižné vozíky. 

Montéři  se  dále  vystavují  při  montáži  rizikům,  jako  uklouznutí  v tubusu 

(pravděpodobný  výskyt  /  lehká  poranění  2b),  poranění  způsobená  nářadím  (příležitostný 

výskyt  /  lehká  poranění  3b),  zranění  způsobená  montovanými  díly  (příležitostný  výskyt  

/ lehká poranění 3b), poranění očí a popálení při opravě tubusu, např. čepů (pravděpodobný 

výskyt / lehká poranění 2b).

Návrh na eliminaci rizik

Určení  pravidel  montáže  a  nakládky tubusů na  pracovišti,  určení  pohybu vozidel  

po pracovišti, používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, pravidelné 

kontroly a revize strojů a zařízení, proškolení zaměstnanců pro práci na tomto pracovišti.

9.1.10 Vysokozdvižné vozíky

Posouzení pracovních rizik

Vzhledem k nekvalitním komunikacím vedoucích závodem se může vozík převrátit. 

To samé platí, jestliže pracovník naloží příliš těžké závaží nebo takové závaží, které nesplňuje 

požadavky  na  maximální  velikost.  Převrácení  vozíku  také  zapříčiňuje  špatná  manipulace, 

např. břemeno je převáženo s vidlemi vyjetými v nejvyšší poloze (příležitostný výskyt / vážná 

poranění 3c). 

Dále může dojít k pádu materiálu z vidlí v důsledku prudkého brždění nebo najetím do 

výmolu. Pád materiálu může osobám v okolí vozíku způsobit vážná poranění (příležitostný 

výskyt / vážná poranění 3c).
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Návrh na eliminaci rizik

Školení zaměstnanců ohledně používání vozíku a převážení materiálu, jízda vozíkem 

jen po komunikacích, které jsou rovné bez výmolů a bez náklonu. Při převážení rozměrného 

materiálu  si  musí  řidič  zajistit  osobu,  popř.  osoby,  které  ho  budou  navigovat  a  zajistí 

bezpečný průjezd vozíku.

9.1.11 Mostové jeřáby

Pozn. Na jednotlivých pracovištích (část 1. – 10.) pracují mostové jeřáby.

Posouzení pracovních rizik

Na všech pracovištích hrozí poranění od převáženého materiálu jeřábem, který může 

způsobit kritická poranění s následkem smrti. Pravděpodobnost výskytu hodnotím jako málo 

pravděpodobný výskyt (5d).

Návrh na eliminaci rizik

Určit  pro  každé  pracoviště  zvláštní  podmínky  pro  práci  při  převážení  materiálu 

jeřábem, vyznačit pracovní prostory jeřábu, poučit všechny zaměstnance o nebezpečí, které 

může převážený materiál způsobit.

9.2 Vyhodnocení 

U každého výskytu rizika jsem v textu doplnil, s jakou pravděpodobností (častý výskyt 

= 1 až nepravděpodobný výskyt = 6) by mohlo riziko nastat  a jaká zranění (zanedbatelná 

zranění = a až kritická poranění = d) by mohlo způsobit. 

V předchozích podkapitolách používám pro vyjádření pravděpodobnosti a závažnosti 

poranění  vždy  kombinaci  čísla  a  písmena.  Číslice  označuje  pravděpodobnost  výskytu, 

písmeno závažnost  poranění.  Toto  označení  uvádím na začátku  kapitoly  Posouzení  rizik  

a návrh na jejich eliminaci. 

Následně zjistím, do jaké kategorie rizik podle tabulky č. 2 mnou vyhodnocená rizika 

patří.
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Kategorie rizik (viz. rizika [27]) : 

I. 1 – 3 nepřijatelné riziko
Jsou nezbytná opatření na jeho snížení
Činnost nesmí být započata nebo v ní pokračováno do té doby, než je riziko redukováno
II. 4 – 9 nežádoucí riziko
Nutno přijmout opatření ve stanoveném termínu
III. 10 – 16 přijatelné riziko
Za učinění příslušných bezpečnostních opatření
IV. 18 – 24 riziko akceptovatelné bez zvláštních opatření 

Tabulka č. 2: Kategorie rizik [27]

Pravděpodobnost 

výskytu rizika

Možné následky - škody
a b c d

1 4 3 2 1
2 8 6 4 2
3 12 9 6 3
4 16 12 8 4
5 20 15 10 5
6 24 18 12 6

Do kategorie I. nezařazuji žádné mnou vyhodnocené riziko. Do kategorie II. se dostalo 

převážení  materiálu  jeřábem, zanedbatelná poranění,  jako poškrábání  a pořezání  o plechy, 

propíchnutí  podrážky,   dále  poranění  zraku  od  ultrafialového  záření  a  odpadávajících 

ocelových třísek z frézování,  padající předměty od svářeče na vnějším automatu, převrácení 

vozíku,  vtažení  do  podavače  válců  a  průběžného  tryskače.  Všem těmto  poraněním se  dá 

bezpečně vyhnout, jestliže se při převážení materiálu dodržují předpisy pro převážení, jestliže 

se  pracovníci  před  pořezáním,  popálením,  poraněním  očí  chrání  osobními  ochrannými 

pracovními prostředky a  jestliže před pády předmětů nebo pracovníka chrání zábrany proti 

pádu. Rizika v kategorii III. se dají taktéž bezpečně eliminovat dodržováním bezpečnostních 

předpisů,  používáním všech osobních ochranných pracovních prostředků a jiných systémů 

ochraňujících  zdraví  pracovníka.  Více  viz.  kapitola  10  –  Návrh  bezpečnostního  předpisu. 

Rizika vyskytující se v kategorii IV. jsou bezpečně eliminována a za normálních okolností by 

neměla vzniknout. Nepotřebují tedy žádná zvláštní opatření.
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10 NÁVRH BEZPEČNOSTNÍHO PŘEDPISU

Návrhem bezpečnostního  předpisu  se  snažím  usnadnit  dělníkům odhadnutí  rizika  

a vyvarování se ho na pracovišti. Pro každé pracoviště určuji, na co by si měli  dát pracovníci 

pozor,  co  používat,  aby  předešli  rizikům  a  jak  mají  postupovat  při  pracovní  činnosti. 

Vycházím z poznatků z kapitoly 8. – Identifikace nebezpečí a z kapitoly 9. – Posouzení rizika 

a  návrh na jejich eliminaci. Vycházím z toho, že na všech pracovištích pracují jen osoby 

řádně proškolené, s příslušným oprávněním  a osoby seznámené s návodem k obsluze strojů, 

zařízení, nástrojů a nářadí.

10.1 Návrh bezpečnostního předpisu pro 1. a 2. část pracoviště

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Vazač  –  ochranná  přilba,  zátkové  chrániče  sluchu,  rukavice  na  ochranu  před 

mechanickým  poškozením,  ochranná  obuv  proti  prořezání,  propíchnutí,  s protiskluzovou 

podešví a tepelně izolační, ochranný pracovní oděv s ochrannou proti chladu a vodě.

Jeřábník – viz. kapitola 10.10 – Návrh bezpečnostního předpisu pro jeřábníky (navíc 

se zde používá oblečení udržující tepelný komfort za chladnějších dní). 

Opatření při najíždění a vykládání nákladního automobilu: 

1) Uvolnění prostoru a komunikace pro bezpečné najetí automobilu a následné přerušení 

práce jeřábu v prostoru pracoviště v části 1. 

2) Automobil najíždí do prostoru stanoveného pro jeho vykládku.

3) Vazač  zajistí,  aby  se  v prostoru  nenacházely  osoby  neoprávněné  ke  vstupu  

na pracoviště.

4) Domluví  se  případně s řidičem automobilu  na pokynech potřebných k bezpečnému 

zacouvání nebo najetí.

5) Po najetí vazač na smluvený pokyn jeřábníkovi ukáže, že mohou začít skládat plechy 

z automobilu.

6) Vazač zajistí bezpečné uchycení plechu vakuovým manipulátorem.

7) Jeřábník  převáží  plech  v takové  výšce,  aby  nepoškodil  objekty  v okolí  a  sleduje 

pokyny vazače.

8) Vazač naviguje jeřábníka tak, aby se jeřáb s nákladem pohyboval v prostoru pro něj 

určeném.
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9) Vazač  se  při  převážení  plechu  snaží  dodržovat  vzdálenost  čtyř  metrů  od  každého 

z okrajů převáženého plechu.

Opatření při uskladňování plechů:

1) Vazač  se  při  pokládání  plechu  drží  čtyři  metry  od  pokládaného  plechu,  aby  ho 

případné  sesunující  se  plechy  neporanily  a  zároveň  aby  dokázal  zajistit  ukládání 

plechu do stohu a bezpečnou stabilitu stohu.

2) Po uskladnění vazač zajistí  bezpečné odepnutí  vakuového manipulátoru od plechu  

a pokynem naznačí jeřábníkovi, že mohou pokračovat v dalším skladování.

10.2 Návrh bezpečnostního předpisu pro 3. část pracoviště

Obsluha autogenního pálícího stroje:

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  ochranná  přilba,  zátkové  chrániče  sluchu, 

rukavice na ochranu před mechanickým poškozením a žárem, ochranná obuv proti prořezání, 

propíchnutí, ochranný pracovní oděv s přiléhavou svrchní částí, ochranné brýle.

Opatření při pálení plechů:

1) Při pokládání plechů jeřábem na podpěrné lamely automatu zajistí obsluha automatu 

dostatečný  prostor  pro  bezpečné  položení  plechu  (v  okolí  5  metrů  od  pálícího 

automatu se nesmí nacházet žádná osoba či žádný předmět zabraňující bezpečnému 

uložení plechu). 

2) Při pokládání se obsluha automatu drží ve vzdálenosti 4 metrů od okrajů pokládaného 

plechu.

3) Před řezáním obsluha zajistí plech tak, aby nespadl z pálícího roštu.

4) Když je proces pálení u konce, obsluha pálícího automatu to oznámí jeřábníkovi, který 

zajistí bezpečný odvoz plechů.

5) Při zjištění jakékoliv poruchy na pálícím automatu obsluha automatu bezpodmínečně 

přeruší činnost a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.

45



10.3 Návrh bezpečnostního předpisu pro 4. část pracoviště

Obsluha průběžného tryskače:

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  ochranná  přilba,  zátkové  chrániče  sluchu, 

rukavice  na  ochranu  před  mechanickým  poškozením,  ochranná  obuv  proti  prořezání, 

propíchnutí,  s protiskluzovou  podešví,  ochranný  pracovní  oděv  s přiléhavou  svrchní  částí, 

prostředky na ochranu dýchacích orgánů (respirátor).

Pracovní postup:

1) Při pokládání plechů jeřábem na podavač tryskače obsluha tryskače zajistí prostor tak, 

aby jeřábník mohl bezpečně položit plech na podavač.

2) Při pokládání se obsluha tryskače drží ve vzdálenosti 4 metrů od okrajů pokládaného 

plechu. 

3) Před tryskáním obsluha zkontroluje, zda jsou břemena zajištěna.

4) Obsluha zkontroluje, aby materiál připravený na tryskání nebyl potřísněn olejem.

5) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy na tryskači  obsluha  tryskače  bezpodmínečně  přeruší 

činnost a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.

10.4 Návrh bezpečnostního předpisu pro 5. část pracoviště 

Obsluha skružovacích válců

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  ochranná  přilba,  zátkové  chrániče  sluchu, 

rukavice  na  ochranu  před  mechanickým  poškozením,  ochranná  obuv  proti  prořezání, 

propíchnutí, ochranný pracovní oděv s přiléhavou svrchní částí.

Pracovní postup:

1) Při  pokládání  plechů  na  podavač  skružovacích  válců  jeřábem  zajistí  obsluha 

skružovacích  válců  prostor  tak,  aby  jeřábník  mohl  bezpečně  položit  plech  

na podavače.

2) Při pokládání se obsluha válce drží ve vzdálenosti čtyř metrů od okrajů pokládaného 

plechu.

3) Před skružováním obsluha zkontroluje, zda rozměry plechu odpovídají maximálním 

rozměrům plechu povoleným pro skružování.
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4) Při skružování se pracovník nezdržuje v prostoru před skružovaným plechem, ale vždy 

po jeho stranách. Skružovaného plechu se nijak nedotýká, ani předměty.

5) Obsluha přistupuje do bezprostřední blízkosti válců jen za podmínky, že jsou válce 

vypnuty.

6) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy  na  skružovacích  válcích  přeruší  obsluha  válců 

bezpodmínečně činnost a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.

7) Při kontrole válců obsluha nikdy na válce nevstupuje.

10.5 Návrh bezpečnostního předpisu pro 6. a 8. část pracoviště

Svářeč na vnějším automatu

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  zátkové  chrániče  sluchu,  ochranná  přilba, 

rukavice na ochranu před mechanickým poškozením a žárem, ochranné brýle, ochranná obuv 

proti prořezání, propíchnutí, bezpečnostní pás, ochranný oděv

Pracovní postup:

1) Při  pokládání  segmentu  na  polohovadla  nesmí  svářeč  sedět  na  sedátku  svářecího 

automatu a musí zajistit  prostor tak,  aby jeřábník mohl bezpečně položit  segment  

na polohovadla.

2) Při pokládání se svářeč drží ve vzdálenosti 4 metrů od okrajů pokládaného segmentu, 

aby ho mohl jeřábník bezpečně položit na polohovadla.

3) Při výjezdu na rameni na automat musí být svářeč i předměty, které s sebou vyváží, 

řádně zabezpečeny.

4) Při svařování svářeč používá ochranných pracovních pomůcek k tomu určených.

5) Pracovník se nikdy neodpoutává, dokud s ním rameno nesjede do nejspodnější polohy 

sedáku.

6) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy na automatu  svářeč  bezpodmínečně  přeruší  činnost  

a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.
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10.6 Návrh bezpečnostního předpisu pro 7. část pracoviště

Svářeč na vnitřním automatu 

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  zátkové  chrániče  sluchu,  ochranná  přilba, 

elektroizolační rukavice na ochranu před mechanickým poškozením a žárem, ochranné brýle, 

ochranná  obuv  proti  prořezání,  propíchnutí,  elektroizolační,  s  protiskluzovou  podešví, 

podložky elektroizolační

Pracovní postup:

1) Při  pokládání  segmentu  na  polohovadla  nesmí  svářeč  sedět  na  sedáku  svářecího 

automatu a musí zajistit  prostor tak,  aby jeřábník mohl bezpečně položit  segment  

na polohovadla.

2) Při pokládání se svářeč drží ve vzdálenosti 4 metrů od okrajů pokládaného segmentu, 

aby ho mohl jeřábník bezpečně položit na polohovadla.

3) Při vjíždění do tubusu si musí svářeč na automatu počínat tak, aby se neporanil. 

4) Svářeč neopouští při svařování sedák, jestliže je zajetý v tubusu. Ze sedáku vystupuje 

pouze ve chvíli, kdy se nachází v poloze určené pro výstup ze sedáku.

5) Při svařování svářeč používá osobní ochranné pracovní pomůcky k tomu určené.

6) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy na automatu  svářeč  bezpodmínečně  přeruší  činnost  

a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.

10.7 Návrh bezpečnostního předpisu pro 9. část pracoviště

Montážní dělník (práce s autogenem)

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky –  zátkové  chrániče  sluchu,  ochranná  přilba, 

rukavice na ochranu před mechanickým poškozením a žárem, ochranné brýle určené pro práci 

s autogenem, ochranná obuv proti prořezání, propíchnutí, s  protiskluzovou podešví, ochranný 

pracovní oděv chránící před žárem a ohněm. 

Pracovní postup:

1) Montážní dělník zajistí prostor při pokládání segmentu na kladková polohovadla.

2) Při  pokládání  segmentu  se  montér  drží  ve  vzdálenosti  nejméně  šesti  metrů  

od pokládaného segmentu.

3) Před  pálením  zkontroluje,  zda  místa,  která  bude  zahřívat  a  jejich  okolí,  nejsou 

potřísněna olejem.
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4) Dělník před započetím prací zkontroluje autogen, jestli pracuje bez potíží.

5) Při řezání musí montér používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

6) Řezání otvoru pro dveře může být vykonáváno jen tehdy, jestliže je segment umístěn 

tak, aby svářeč vyřezával otvor na jeho spodní části.

7) Montér se vždy při řezání zdržuje mimo prostor, kde se bude nacházet otvor pro dveře.

8) Po vyřezání otvoru vypne dělník autogen i přívod plynu.

9) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy  na  autogenu  nebo  na  potrubí  přeruší  pracovník 

bezpodmínečně činnost a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.

Svářeč

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky – zátkové  chrániče  sluchu,  ochranná  přilba, 

elektroizolační rukavice na ochranu před mechanickým poškozením a žárem, ochranná obuv 

proti  prořezání,  propíchnutí,  elektroizolační,  s  protiskluzovou  podešví,  podložky 

elektroizolační, svářecí kukla, která lze připevnit na ochrannou přilbu, kožené zástěry určené 

pro svařovací práce, kožené kamaše, kožené rukávy.

Pracovní postup:

1) Svářeč  musí  bezpečně  uchytit  zárubeň  dveří  na  tubus  za  pomoci  hydraulického 

zvedáku.

2) Dveřní  zárubně  se  mohou  přivařovat  a  přidělávat  jen  tehdy,  je-li  tubus  natočen 

vyřezaným otvorem směrem k zemi.

3) Před  svařováním  svářeč  zkontroluje  elektrické  kabely,  zejména  ty,  které  vedou  

od  poloautomatu  do  tubusu,  jestli  nejsou  prodřené.  Kabely  má položené  v tubusu, 

hrozí mu tak poranění elektrickým proudem. 

4) Před započetím svářecích prací svářeč zkontroluje svářecí poloautomat.

5) Ostatní komponenty se zaváří vždy ve věži tak, aby je dělník pracující v tubusu měl 

ve spodní části tubusu, a ne na jeho stěnách nebo na stropě. Jestliže se komponenty 

budou zavařovat na stěnách tubusu, pracovník si natočí tubus pomocí polohovadel tak, 

aby se nacházely zavařované komponenty na spodní části tubusu.

6) Při svařování používá svářeč předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

7) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy  na  svářecím  poloautomatu  nebo  kabelech  k němu 

vedoucích  přeruší  svářeč  bezpodmínečně  činnost  a  nahlásí  vadu  vedoucímu 

pracovníkovi.

8) Po svařování uklidí z pracoviště odpadlou strusku a jiné jím způsobené nečistoty.
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10.8 Návrh bezpečnostního předpisu pro 10. část pracoviště

Zámečník (práce s bruskou)

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  ochranná  přilba,  zátkové  chrániče  sluchu, 

respirátor,  rukavice  na  ochranu  před  mechanickým  poškozením,  ochranná  obuv  proti 

prořezání, propíchnutí, ochranný pracovní oděv s přiléhavou svrchní částí, ochranné brýle.

Pracovní postup:

1) Před započetím práce si pracovník zkontroluje stav brusného kotouče a jeho uchycení.

2) Při broušení musí pracovník  používat všechny předepsané osobní ochranné pracovní 

prostředky.  Pravidelně  kontroluje  respirátory  a  mění  v nich  filtry  podle  návodu 

k použití.

3) Je-li bruska zapnutá, nesahá pracovník na brusný kotouč.

4) Obrušuje  jen  ty  sváry,  které  jsou  k němu  natočeny  tak,  aby  při  broušení  stál  

ve vzpřímené pozici a nemusel se ohýbat nebo poklekávat.

5) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy  na  brusce  přeruší  dělník  bezpodmínečně  činnost  

a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.

Obsluha frézky

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  ochranná  přilba,  zátkové  chrániče  sluchu, 

rukavice  na  ochranu  před  mechanickým  poškozením,  ochranná  obuv  proti  prořezání, 

propíchnutí, ochranný pracovní oděv, ochranné brýle.

Pracovní postup:

1) Před frézováním pracovník zkontroluje, zda je fréza správně ustavena.

2) Očistí případné ocelové třísky uvízlé na frézách.

3) Ofrézované příruby kontroluje až ve chvíli,  kdy je frézka vypnutá.

4) Po frézování pracovník zamete ocelové třísky na pracovišti.

5) Při  zjištění  jakékoliv  poruchy na frézce přeruší  pracovník bezpodmínečně  činnost  

a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.
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Rovnání plamenem (práce s autogenem)

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky –  zátkové  chrániče  sluchu,  ochranná  přilba, 

rukavice na ochranu před mechanickým poškozením a žárem, ochranné brýle určené pro práci 

s autogenem, ochranná obuv proti prořezání, propíchnutí, s  protiskluzovou podešví, ochranný 

pracovní oděv chránící před ohněm a žárem. 

Pracovní postup:

1) Před započetím prací dělník zkontroluje těsnost zařízení a přívod plynu. 

2) Při rovnání plamenem se pracovník nedotýká výrobku.

3)  Před zahříváním zkontroluje,  zda místa,  která bude zahřívat  a jejich okolí,  nejsou 

potřísněna olejem.

4) Při pálení musí montér používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

5) Po skončení rovnání příruby dělník vypne autogen i přívod plynu.

6) Při zjištění jakékoliv poruchy na autogenu nebo na přívodním potrubí přeruší svářeč 

bezpodmínečně činnost a nahlásí vadu vedoucímu pracovníkovi.

10.9 Návrh bezpečnostního předpisu pro 12. část pracoviště

Montážní dělníci

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky –  zátkové  chrániče  sluchu,  ochranná  přilba, 

rukavice  na  ochranu  před  mechanickým  poškozením,  ochranná  obuv  proti  prořezání, 

propíchnutí, s  protiskluzovou podešví, ochranný pracovní oděv proti chladu a vodě.

Pracovní postup:

1) Při používání vysokozdvižného vozíku si řidič počíná opatrně a ostražitě. Myslí na to, 

že se v areálu pohybují dělníci, osobní i nákladní automobily.

2) Před montážními pracemi ve věži natáhnou dělníci do tubusu pruh koberce, kterým 

si zajistí bezpečnější pohyb ve věži.

3) Montéři se ve věži pohybují po koberci, tedy je pokud je to možné.

4) Při vystupování z tubusu se rozhlížejí, zejména vstupují-li do komunikace.

5) Jestliže v blízkosti věže pracuje jeřáb, počínají si zvláště opatrně.

6) Při dokončení prací uklidí z pracoviště všechno nářadí a stroje.
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10.10 Návrh bezpečnostního předpisu pro jeřábníky

Jeřábníci v řídicích kabinách

Osobní ochranné pracovní prostředky – zátkové chrániče sluchu, rukavice na ochranu 

před mechanickým poškozením, ochranná obuv proti prořezání, propíchnutí, s protiskluzovou 

podešví, ochranný pracovní oděv.

Pracovní postup

1) Jeřábník musí dbát pokynů vazače.

2) Jestliže si jeřábník není jistý při převozu, skladování nebo uvázání břemena, musí  

na to upozornit vazače, ať tento problém zkontroluje. 

3) Jestliže situace vyžaduje komunikaci pomocí rádiových vysílačů, musí si je jeřábník 

vyžádat u zaměstnavatele nebo skladníka.

4) Jestliže má jeřábník pochyby o manipulaci s břemenem a zjevně na vyřešení problému 

jeden  vazač  nestačí,  musí  zažádat  vazače,  aby  sehnal  na  výpomoc  jinou  osobu 

způsobilou k úkonům na vydávání  pokynů pro manipulaci  s břemeny,  např.  vazače 

z jiného pracoviště.

Jeřábníci ovládající jeřáb pomocí dálkového ovládání

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  –  ochranná  přilba,  zátkové  chrániče  sluchu, 

rukavice  na  ochranu  před  mechanickým  poškozením,  ochranná  obuv  proti  prořezání, 

propíchnutí, s protiskluzovou podešví, tepelně izolační.

Pracovní postup:

1) Jeřábník s dálkovým ovládáním by měl mít při přepravě dokonalý přehled o volném 

prostoru, kudy břemeno převáží.

2) Když  zjistí,  že  nemá  nebo  že  nedokáže  sám  ohlídat  bezpečný  náklad  a  převoz 

břemena, musí si zajistit pomoc pro bezpečnou  přepravu, např. jiným pracovníkem.

3) Vázat břemena smí jen s odloženým dálkovým ovládáním na bezpečné místo.

4) Jeřábník smí přecházet jen tehdy, jestliže se jeřáb s předmětem nepohybuje. Nesmí 

tedy jít a zároveň ovládat jeřáb. 
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10.11 Návrh bezpečnostního předpisu pro řidiče vysokozdvižného vozíku

Osobní ochranné pracovní prostředky – zátkové chrániče sluchu, rukavice na ochranu 

před mechanickým poškozením, ochranná obuv proti prořezání, propíchnutí, s protiskluzovou 

podešví, tepelně izolační, ochranný pracovní oděv s ochrannou proti chladu a vodě.

Pracovní postup:

1) S vozíkem se smí jezdit na rovných komunikacích bez výmolů.

2) Musí se dodržovat hmotnost, rozměry a umístění převáženého materiálu na vidlích.

3) Vozík se smí používat jen na práci, na kterou je určen podle návodu k použití.

4) Na vozíku se může převážet jen tolik osob, pro kolik je určen v návodu k požití.

5) Jestliže okolnosti vyžadují zajištění komunikace pro bezpečný průjezd vozíku, řidič  

je povinen požádat před jízdou jiné pracovníky, aby komunikaci pro bezpečný průjezd 

vysokozdvižného vozíku zajistili.

10.12 Návrh na postih za nedodržení bezpečnostních předpisů.

Za  nedodržování  bezpečnostních  předpisů  bude  pracovník  napomínán.  Jestliže  je 

zaměstnanec  napomínán  za  nedodržení  bezpečnostního  předpisu  třikrát,  pak  je  důvod  

pro rozvázání pracovní smlouvy. 
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11 ZÁVĚR

V bakalářské práci  jsem se snažil  zachytit,  jak je  z hlediska bezpečnosti  a ochrany 

zdraví  při  práci  zajištěna  výroba tubusů větrných elektráren  ve firmě SIAG CZ,  s.  r.  o.  

a  navrhl  jsem řešení  na  její  zlepšení.  Podstatná  opatření  vycházející  z již  vypracovaných 

předpisů  jsem zdůraznil a doplnil je opatřeními novými. 

V hale  jsem  si  osobně  prohlédl  celou  výrobu  a  měl  jsem  možnost  promluvit  si  

se  zaměstnanci  o  jejich  práci.  Často  jsem se  od  nich  i  inspiroval.  Při  montáži  tubusů  si 

například vypomáhají zajímavými prostředky, jako pruh koberce natažený na podlaze tubusu. 

Při  pozorování  a  analýze  pracoviště  jsem  dospěl  k závěru,  že  některá  jejich 

bezpečností  řešení  by  se  dala  pozměnit,  např.  poučit  pracovníky,  jakým  způsobem  mají 

skladovat plechy (otočené ke komunikaci bokem skruženého plechu a ne čelem plechu), aby 

se  zamezilo  procházení  skrz  ně.  Zároveň  jsem zjistil,  že  by  se  mělo  vylepšit  zvýraznění 

některých výstražných prvků a měly by se pravidelně inovovat, např. čáry vyznačující hranice 

pracovišť a fluorescenční barvy zvýrazňující kolejnice polohovadel. Při školeních by všichni 

pracovníci  měli  dostat  stručné  základní  informace  i  z bezpečnostních  předpisů ostatních 

pracovišť, neboť se s nimi ve výrobě dostávají do styku a hrozí jim tak i rizika vyskytující se 

na nich. Vzhledem k tomu, že se jedná o těžkou strojní výrobu, jsou požadavky na výrobu 

striktně dané.

Jiné analytické metody vyhledávání rizik, které bych mohl v práci při identifikaci rizik 

použít jsou „Co se stane když“ nebo „Co se stane když“ v kombinaci s kontrolním seznamem. 

Tyto dvě metody jsou spolu s metodou kontrolního listu při identifikování pracovních rizik na 

pracovištích nejpoužívanější. Zvolil jsem si metodu kontrolního listu, která se mi zdála pro 

moji  práci  nejvhodnější,  neboť  jsem z  ní  mohl  přímo vyčíst  rizika  hrozící  na pracovišti  

a následně i návrhy na jejich minimalizaci.

Bezpečnostní  předpis,  který  jsem  navrhl,  se  dá  do  budoucna  použít  ke  školení 

zaměstnanců i v jiných provozech, než jen ve strojírenské výrobě, např. ve skladech (Návrh 

bezpečnostního předpisu pro vysokozdvižné vozíky). Dospěl jsem k závěru, že bezpečnostní 

předpisy na hale jsou vypracovány dostatečně, aby odpovídaly požadavkům, jaké jsou na ně 

kladené v legislativních předpisech. Důležitá je pak i kontrola dodržování předpisů ve výrobě. 

Ta by podle mne mohla být důslednější a sankce za jejich porušování by měly postihovat 

všechny pracovníky bez výjimky. 
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Cíl, který jsem si stanovil, tedy navrhnout bezpečnostní předpis pro výrobu tubusů, by 

se  dal  ještě  podrobněji  zpracovat,  pokud  by  byl  rozsah  práce  delší,  nebo  kdybych  se 

podrobněji  zaměřil  na  jedno  či  dvě  pracoviště.  Pro  jednotlivá  pracoviště  by  se  pak 

identifikovala  rizika  a  spojila  by  se  s riziky  uvedenými  v návodech  k použití.  Pro  celá 

pracoviště by se zpracovalo kompletní školení.
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13 SEZNAM PŘÍLOH
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PŘÍLOHA Č. 1
KONTROLNÍ LIST

Zdroj Riziko Nebezpečí Opatření
Vozidlo

Nedostatečná 
viditelnost a kontrola 
řidiče nákladního 
automobilu při 
couvání k určenému 
místu složení 
materiálu

Přejetí osob,
náraz do budovy, 
předmětu nebo 
zařízení

Zajistit signalizaci 
řidiči pověřenou 
osobou.
Udržovat čistotu na a 
kolem vjezdové 
komunikaci, aby byl 
zajištěn bezpečný 
průjezd nákladního 
vozidla,a aby byl 
zajištěn dostatečný 
výhled.
V době couvání 
zakázat vstup osobám, 
kromě osob, které 
jsou pověřeny 
signalizovat řidiči.

Jeřáb
Nedostatečná 
viditelnost a kontrola 
jeřábníka při skládání 
materiálu (plechů)

Špatné uchycení 
plechů
Poranění osob v okolí

Vazač a jeřábník se 
domluví na navigaci. 
Kontrola uchycení 
plechů.
Zajistit, aby při 
skládání materiálu do 
pracovního prostoru 
jeřábu nevstupovaly 
osoby s výjimkou 
pověřených vazačů.

Porucha jeřábu a 
vakuového 
manipulátoru

Pád plechů 
z vakuového 
manipulátoru

Zajistit, aby na jeřábu i 
na vakuových 
manipulátorech byly 
prováděny pravidelné 
revize a aby byly 
opravovány osobami 
k tomu způsobilými.
Udržovat přisávací 
plochu vakuového 
manipulátoru čistou.  



Výpadek elektrické 
energie

Pád plechů 
z vakuových 
manipulátorů
Samovolné spuštění 
jeřábu

Zajistit, aby jeřáby a 
vakuové manipulátory 
byly konstruovány tak, 
aby po výpadku 
elektrické energie bylo 
možno bezpečně složit 
převážený materiál a 
jeřáb uvést do bezpečné 
polohy, aby 
neohrožoval osoby 
pracující v jeho okolí.

Převážení materiálu Rozdrcení, zlomeniny 
způsobené 
převáženým 
předmětem

Materiál převážet jen 
řádně zajištěný tak, aby 
neporanil žádné osoby

Kluzký povrch Uklouznutí a pád 
pracovníka

Zábradlí, podkopy.

Autogenní pálící 
automat

Horký povrch Popálení Používání rukavic 
chránících před žárem

Ostré hrany Pořezání, odření Používání rukavic 
chránících před 
mechanickým 
poškozením

Kovové třísky Propíchnutí Ochranná obuv proti 
prořezání, propíchnutí

Únik plynu Vytvoření nebezpečné 
koncentrace

Čidla reagující na únik 
plynu, dokonalé 
větrání, odsávání, čidla 
registrující zhášení 
plamene

Plechy Rozdrcení Dodržování 
odstupových 
vzdáleností při 
pokládání materiálu 
jeřábem

Průběžný tryskač
Podavač Vtažení pracovníkova 

oděvu do podavače a 
následné rozdrcení 
části těla

Používání přiléhavého 
oděvu na vrchní části 
těla, dodržovat 
odstupové vzdálenosti 
při spuštění podavače

Prach Poškození dýchacích 
cest

Čidla reagující na únik 
prachu, respirátor 
pracovníkovi 
k dispozici, dokonalé 
větrání, odsávání



Kovové třísky Propíchnutí Ochranná obuv proti 
prořezání, propíchnutí

Plechy Rozdrcení Dodržování 
odstupových 
vzdáleností při 
pokládání materiálu 
jeřábem

Ostré hrany Pořezání, odření Používání rukavic 
chránících před 
mechanickým 
poškozením

Skružovací válce
Kovové třísky Propíchnutí Ochranná obuv proti 

prořezání, propíchnutí
Plechy Rozdrcení Dodržování 

odstupových 
vzdáleností při 
pokládání materiálu

Ostré hrany Pořezání, odření Používání rukavic 
chránících před 
mechanickým 
poškozením

Podavač Vtažení pracovníkova 
oděvu do podavače a 
následné rozdrcení 
části těla

Používání přiléhavého 
oděvu na vrchní části 
těla, dodržování 
odstupové vzdálenosti 
při činnosti podavače

Válce Uklouznutí, pád Nevstupovat na válce 
za žádných podmínek

Velikost 
skružovaného plechu 
a vady na plechu

Poničení válců, 
poranění pracovníka 
odletem kovového 
úlomku

Kontrola velikosti 
plechu a vad na 
plechu před 
válcováním

Vnější UP svářecí 
automat

Pád ze sedáku Rozdrcení, zlomeniny Používání 
bezpečnostních pásů, 
odepínat se až když 
rameno se svářečem 
sjede do nejnižší 
polohy



Pád předmětů ze 
sedáku

Poranění 
procházejících 
pracovníků

S sebou při svařování 
mít jen nejnutnější 
nářadí a PET láhev 
s vodou (max. 2 litry), 
předměty řádně 
zabezpečit, ohraničit 
pracovní prostor 
značkami a čarami na 
podlaze pracoviště

Zahřáté části Popálení Používání ochranných 
rukavic chránících před 
žárem a ochranného 
pracovního oděvu 

Kolejnice 
polohovadel

Zakopnutí, pád Natření kolejnic 
výstražnými barvami 
např. žlutá / černá

Polohovadla Vtažení, rozdrcení Udržovat odstup, 
jestliže jsou 
polohovadla v pohybu

Vnitřní UP svářecí 
automat

Vnitřní část tubusu Poranění hlavy Používání ochranné 
přilby

Polohovadla Vtažení, rozdrcení Udržovat odstup, 
jestliže jsou 
polohovadla v pohybu

Zahřáté části Popálení Používání ochranných 
rukavic chránících 
před žárem a 
ochranného 
pracovního oděvu 

Kolejnice 
polohovadel

Zakopnutí, pád Natření kolejnic 
výstražnými barvami 
např. žlutá / černá

Elektrický proud Poranění elektrickým 
proudem

Používání zdroje 
(max. 80V), používání 
osobních ochranných 
pracovních pomůcek

Práce s autogenem
Únik plynu Tvorba výbušné nebo 

hořlavé koncentrace
Čidla zaznamenávající 
únik plynu, dostatečně 
větrané prostory



Plamen Popálení, vyvolání 
požáru, poškození očí

Zamezit styku plamene 
s částmi těla, 
zkontrolovat, jestli 
tubus není potřísněn 
olejem, používání 
ochranných brýlí

Zahřátý povrch Popálení Používání ochranných 
rukavic proti žáru

Práce s frézkou
Ocelové třísky Poranění oka, 

propíchnutí
Udržovat pořádek  na 
pracovišti, používat 
osobní ochranné 
pracovní pomůcky 
(ochranné brýle, 
ochranné rukavice, 
ochranná obuv)

Špatné ustavení 
frézek

Poškození frézy Pravidelná kontrola 
ustavení frézy

Elektrický proud Poranění elektrickým 
proudem

Nedotýkat se živých 
částí pod proudem, 
pravidelné kontrola a 
údržba

Práce se svářecím 
poloautomatem

Elektrický proud Poranění elektrickým 
proudem

Používání zdroje 
(max. 80V), 
používání osobních 
ochranných 
pracovních pomůcek

Svářecí oblouk popálení Používání osobních 
ochranných 
pracovních pomůcek

Práce s bruskou
Elektrický proud Poranění elektrickým 

proudem
Nedotýkat se živých 
částí pod proudem, 
pravidelné kontrola a 
údržba

Poškození brusného 
kotouče

Poranění odlétajícím 
kusem kotouče 

Pravidelná kontrola 
kotouče, používání 
osobních ochraných 
prostředků

Prach Poškození dýchacích 
cest

Používání respirátoru, 
pravidelná výměna 
filtrů v respirátoru



Odletující jiskry Poranění očí, popálení Bezpečnostní kryt 
musí být správně 
připevněn, používání 
osobních ochranných 
pracovních prostředků

Montážní práce ve 
venkovních 
prostorách firmy

Kluzký povrch 
v tubusu

Uklouznutí, pád Používání bot 
protiskluzovou 
podrážkou, natažení 
koberce v tubusu, aby 
se po něm pracovníci 
pohybovali

Elektrické nářadí Poranění 
elektrickým 
proudem

Pravidelné kontroly a 
revize, případné chyby 
ihned nahlásit

Automobily Přejetí, náraz Pozornost při 
vstupování do 
komunikace, omezení 
rychlosti automobilů, 
označení prostoru při 
montáži např. 
modročervenou páskou

Montovaná zařízení Rozdrcení, střih, 
pořezání, poškrábání

Používání osobních 
ochranných pracovních 
prostředků, dodržování 
pravidel při montáži



Příloha č. 2

Půdorysné schéma haly

Na schématu je vidět půdorysné  schéma haly a části výroby, které se tam nacházejí

Část 1.a 2. – zastřešené části, nejsou obehnány zdmi
Část 3. – 11. – zastřešené části, obehnány zdmi
Část 12. – venkovní prostor

1.) Skládání 
plechů 

z nákladního 
automobilu 

12.) Montáž příslušenství, montáž elektronického příslušenství, kontrola před expedicí, skladování tubusů, příprava 
expedice, expedice

9.) Montáž a 
zaváření 

komponentů do 
tubusu + 

Nedestruktivní 
zkoušky 

(externí firma)

4.) 
Tryskání 
plechů

7.) Vnitřní 
UP

3.)
Pálení 
plechů

2.) Sklad 
plechů

11.) Lakování (externí firma)

10.) Kontrola a měření, 
rovnání přírub, frézování, 

broušení svárů

5.) 
Válcování

6.) Montáž 
segmentů – 
příprava na 

UP 
svařování 
(podváření 
kořene) – 

vnější 
automat

8.) Vnější 
UP



Příloha č. 3
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