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ANOTACE 

 

AXMAN, M. Vyhodnocení pracovních rizik u firmy IMS s.r.o. Brníčko, posouzení 
současného stavu BOZP a vypracováních Pokynů k zajištění BOZP pro tuto firmu. Ostrava, 
2008,  82 s. 
 
 Diplomová práce si klade za cíl nastínit postup při posuzování a hodnocení pracovních 

rizik. Vhodným způsobem využít dílčích kroků analýzy a hodnocení pracovních rizik a docílit 

tak zjednodušení a přehlednosti při posuzování hodnocených rizik.  

 Dalším cílem předkládané práce je vyhodnotit rizika ve firmě Industrial Machine 

Service s.r.o. Brníčko, zabývající se strojírenskou výrobou, dle jednotlivých pracovních 

profesí. Práce předkládá výčet nejvíce používaných metod vedoucích k vyhodnocení rizik. 

Z daného výčtu metod byla vybrána jedna, která byla použita při hodnocení a analýze 

pracovních rizik v dané firmě. 

 Poslední kapitoly práce jsou zaměřeny na shrnutí základních bezpečnostních opatření, 

která povedou ke snížení míry rizika nebo k jeho úplnému odstranění. 

 

Klí čová slova: BOZP, hodnocení pracovních rizik, ananlýza a hodnocení rizik, riziko, 

následek, bezpečnostní opatření 

 

AXMAN, M. Occupational Risk Assessment in the Copany IMS s.r.o. Brníčko, Assessment of 
OHS Prezent State and Preparation of Instructions for OHS Ensuring for This Company. 
Ostrava, 2008,  82 s. 
 

 The diploma thesis is focused on sketching a process of assessing occupational risks. It 

wants to use parts of an analytical process and make the process easier and well arranged.  

 Next aim of the thesis is to assess occupational risks in Industrial Machine Service 

s.r.o. Brníčko, which deals with engineering, according to occupational profession.  

 This work brings a list of the most using methods of occupational risk assessment. 

From this list one method was chosen for assessing the risks in IMS s.r.o. 

 Last chapters of this work are focused on evaluating of basic safety measures which 

lead to decreasing of level of a risk or to its vanishing. 

 

Key words: Occupational safety and healthy, occupational risk assessment, analysis and risk 

assessment, risk, result, safety measure 
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Úvod 

Měla by být ochrana zdraví jedním z nejdůležitějších prvků v lidském životě? 

Dle mého názoru ano, a to jak v každodenním životě, tak i v pracovním procesu. Jistým 

způsobem se o to snaží i Evropská unie, která ve svých legislativních úpravách vymezuje 

základní požadavky bezpečnosti ke všem druhům lidských činností. Legislativa Evropské 

unie se snaží zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Celosvětovým trendem ve vyspělých státech je rozvíjení preventivních opatření na 

ochranu života a zdraví. Ne vždy je to nejlevnější záležitost, a proto bezpečnost ve velké míře 

závisí na prosperitě a managementu podniku. Bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci by 

neměla být brána na lehkou váhu, jelikož cena lidského života je nevyčíslitelná a množství 

finančních prostředků vynaložených na bezpečnostní opatření, která mohou chránit zdraví 

a životy lidí, se ve své podstatě několika násobně vrátí. 

Úkolem této diplomové práce je nastínit postup při posuzování a hodnocení 

pracovních rizik. Vhodným způsobem využít dílčích kroků analýzy a hodnocení pracovních 

rizik a docílit tak zjednodušení a přehlednosti při procesu hodnocení rizik. Bližší specifikací 

zvolené metody je rozfázování procesu na množství dílčích kroků, přičemž jejich splnění vede 

k požadovanému výsledku. Jednotlivé kroky jsou podrobněji rozpracovány v  kapitole 

Analýza a hodnocení rizik. 

Dalším cílem předkládané diplomové práce je vyhodnocení pracovních rizik ve firmě 

Industrial Machine Service s.r.o. Brníčko, zabývající se strojírenskou výrobou, dle 

jednotlivých pracovních profesí. Nedílnou součástí hodnocení rizik je analyzování stávajícího 

systému a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Poslední kapitoly této 

práce jsou zaměřeny na shrnutí základních bezpečnostních opatření, která povedou ke snížení 

míry rizika nebo k jeho úplnému odstranění.  

V neposlední řadě se práce věnuje posouzení výrobního procesu z hlediska 

bezpečnosti práce. Zda jsou pro všechny vykonávané pracovní činnosti zpracovány pokyny 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Diplomová práce by pak 

měla doplnit případné nedostatky v pokynech pro zajištění bezpečnosti.  

Nedílnou součástí pro zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci je samostatná příprava systému managementu BOZP pro možné přihlášení se do 

programu Státního úřadu inspekce práce pod názvem „Bezpečný podnik“. Výsledky 

diplomové práce, tedy vyhodnocení pracovních rizik a následné zvýšení úrovně bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci v podniku, by měly přispět k zapojení se do 
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zmíněného programu, ke kterému se vedení společnosti již zavázalo, a to ve své bezpečnostní 

politice stanovené v roce 2007. (viz příloha č. 1) 
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Používané zkratky 

 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

IMS s.r.o. Industrial Machine Service s.r.o., Brníčko 

BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví 

EU  Evropská unie 

ČR Česká republika 

ZP Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

EHS Evropské hospodářské společenství 
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1 Výklad používaných pojmů 

1.1 Klí čová slova 

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci (dále jen BOZP) 

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je staveno: „zaměstnavatel je povinen 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce“. §102 téhož zákona ukládá 

zaměstnavateli: „vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 

k předcházením rizikům“.  

 

BOZP 

Podmínky a činitelé, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, 

zaměstnanců dodavatele, návštěvníků a všech dalších osob na pracovišti. [1] 

 

Kategorizace práce   

V zákoně č. 258/2000 Sb., §37, odstavec 1. se uvádí: „Podle míry výskytu faktorů, 

které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do 

čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí 

právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní 

předpis. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně 

užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok“. 

 

Právní a ostatní předpisy  

Zákon č. 262/2006 Sb. definuje právní a ostatní předpisy takto: „Právní a ostatní 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života 

a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty 

a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně 

a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 

chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 

upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví“.  
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Riziko   

Riziko je v komplexním pojetí chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty 

(zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). 

V užším pojetí se někdy pojem riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou dojde za 

definovaných podmínek expozice (doby působení) k danému nebezpečí k projevu 

nepříznivého účinku.     

Definice používá termínu EXPOZICE (doba, působení). Je nezbytné si uvědomit, že 

riziko se rovná nule pouze v případě, že expozice dané látce nenastává (je nulová). 

Z definice rizik dále vyplývá, že riziko je charakterizováno ztrátou (typem ztrát) 

a frekvencí událostí. Ztráty mohou představovat poškození zdraví člověka, život člověka nebo 

lidí, poškození majetku nebo životního prostředí. V této souvislosti hovoříme pak o riziku 

zdravotním, společenském, ekonomickém a ekologickém. [2] 

Jiný zdroj charakterizuje riziko jako: „pravděpodobnost, že dojde k nežádoucímu jevu 

a jeho následku vlivem nebezpečného jednání.“ dole[3] (Dělení rizika viz příloha č. 2) 

 

Nebezpečí – Nebezpečnost   

Nebezpečí je vlastnost látky nebo fyzikálního či biologického jevu (děje) faktoru nebo 

stav systému (může-li být systém ve stavu, kde je nebezpečí, pak se jedná opět o jeho 

vlastnost), která působí nepříznivě na zdraví člověka, životní prostředí a materiální hodnoty. 

Je to vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, 

je-li člověk jejímu vlivu vystaven (exponován). [2] 

Nebezpečí jsou takové vlastnosti strojů, zařízení, prostředí nebo činností, které mohou 

vést ke vzniku nežádoucího jevu.  [3] 

 

Nebezpečná událost  

Událost, která může být příčinou škody [4] 

 

Neustálé zlepšování 

Proces soustavného zlepšování systému řízení BOZP, kterým se dosahuje zvyšování 

celkové úrovně BOZP v souladu s politikou a cíli organizace a úseku BOZP. [5] 
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Mimořádná událost 

Neplánovaná událost vyvolaná činností člověka či přírodními vlivy. Patří sem 

i havárie, která způsobí úraz nebo jinou škodu na zdraví člověka, škodu na majetku nebo 

poškození životního prostředí. [5] 

Mimořádná událost je událost, která přináší v převážné míře neočekávané podmínky 

pro zasaženou oblast. Její dopad může mít lokální, ale také mezinárodní účinky. Mimořádné 

události rozdělujeme na přírodní, antropogenní a kombinované.  

 

Skoronehoda 

Neplánovaná událost vyvolaná činností člověka nebo přírodními vlivy, která může 

vést k ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku, která ale nenastala. [5] 

 

Prevence 

Organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné 

havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti. [2] 

 

Preventivní opatření 

Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí situace, 

přijímané s cílem zabránit jejich výskytu. [5]  

 

Audit 

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, vedoucí k získání důkazů a jejich 

objektivnímu hodnocení, s cílem stanovit v jakém rozsahu jsou splněna definovaná kritéria. [5] 

 

Bezpečnost  

Stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na 

přijatelnou úroveň. [5] 

 

Prevence rizik  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §102, v odstavci 2 uvádí: „Prevencí rizik se 

rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

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

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik“. 
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1.2 Specifika k analýze a hodnocení rizik 

Analýza rizika  

Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika 

pro jednotlivce nebo pro obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. (ČSN IEC 300-3-9; 

1997 /01 0690/) [6] 

 

Bezpečnostní opatření 

Prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižující riziko [5]  

 

Identifikace nebezpečí 

Proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění [7] 

 

Hodnocení rizika 

Komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných následků 

uvažované / předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku; součástí 

hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na přijatelnou míru 

(souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné – 

respektive zda je riziko akceptovatelné) [5]  

 

Řízení rizik 

Přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na přijatelnou 

(akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření; proces vyloučení nebo 

minimalizace rizik. [5] 

 

Zůstatkové riziko 

Riziko, které nebylo odstraněno v etapě projektu a montáže zařízení a bývá uváděno 

v návodu pro obsluhu. [5] 

 

Zbytkové riziko 

Riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření. [4]  
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2  Filozofie ochrany zdraví a BOZP v EU 

Evropský sociální model funguje v dobře se rozvíjející ekonomice, při zvyšování 

vzdělávání a při sociálním dialogu, který přispívá ke zvyšování kvality zaměstnanosti 

a následnému zvýšení BOZP. Významným posunem v této oblasti byla rámcová směrnice 

č. 89/391/EHS, jejíž význam spočívá v zavedení opatření ke zlepšení BOZP.  

Směrnice zavádí klíčové body BOZP a těmi jsou: 

 - zásady prevence 

 - neustálé zlepšování 

 - zdraví a bezpečnost při práci 

 - odpovědnost zaměstnavatele 

 - účast zaměstnanců 

 

a) zásady prevence 

Zaměstnavatel přijímá opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci a měl by 

postupovat podle standardních principů prevence. Jednotlivá dílčí preventivní opatření musejí 

být posuzována jako jednotlivé stupně zvyšující se bezpečnosti. Podstatný problém je při 

opomenutí mezistupně, jelikož celý systém poté ztrácí na kvalitě a pevnosti základů. 

Jednotlivé kroky, které poslouží ke zvýšení preventivních opatření a následnému zvýšení 

BOZP jsou: 

 - vyloučení rizika 

 - zhodnocení rizika 

 - odstranění rizik u zdroje 

 - přizpůsobení práci jednotlivci 

 - využití technického pokroku 

 - nahrazení nebezpečného procesu bezpečným 

 - zpracování politiky neustálé prevence 

 - prvořadost kolektivní ochrany před individuální 

 - poskytnutí odpovídajících informací a poznatků  

 

b) neustálé zlepšování  

Neustálé zlepšování je významným prvkem zavádění bezpečnostního managementu 

a jeho kontrolování. Zásadním krokem je postup ke stále bezpečnějšímu prostředí, které by 

mělo zajistit zvýšení úrovně BOZP. Umožnění neustálého zlepšování zajišťují i legislativní 
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požadavky, které vycházejí z unijních směrnic, které jsou zpracovávány na základě poznatků, 

získaných z moderních systémů řízení bezpečnosti a z Mezinárodní organizace práce. 

 

c) zdraví a bezpečnost při práci 

Rámcová směrnice obsahuje pravidla BOZP, která mají nejen předcházet pracovním 

úrazům a nemocem z povolání, ale i přispět k rozvoji pracovního prostředí. Navrhovaná 

opatření by měla být brána jako priorita. Nevýhodou opatření je jejich ekonomická zátěž, 

a proto některé podniky tyto zásadní priority zanedbávají, čímž zvyšují pravděpodobnost 

vzniku rizika. Zaváděná opatření by měla být svěřena do rukou pouze odborníkům znalým 

dané problematiky. Nutností při zavádění opatření je posuzovat komplexně všechna rizika. 

Při neodborně zavedeném opatření proti rizikům může dojít ke zvýšení možného ohrožení 

zaměstnanců. 

 

d) odpovědnost zaměstnavatele 

Rámcová směrnice č. 89/391/EHS stanovuje: „zaměstnavatel má povinnost zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků v každém ohledu ve vztahu k  práci“. Nedílnou 

součástí managementu podniku by měla být zavedení těchto základních bezpečnostních 

pokynů do jednotlivých technologických postupů. Zavedení rámcové směrnice musí být na 

všech stupních vedení podniku, jelikož systém řízení úzce souvisí s odpovědností 

zaměstnavatele v oblasti BOZP. 

 

e) účast zaměstnanců 

Zákon č. 262/2006 Sb. §106 odstavec 1. stanoví: „Zaměstnanec má právo na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace 

o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance 

srozumitelná“. 

Dále se v odstavci 3. ukládá: „Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na 

vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména 

uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatelných opatření a svou účastí na řešení 

otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. 

Zaměstnanci mají dále povinnost, jak již výše bylo uvedeno podílet se na vytváření 

BOZP. Jejich každodenní praxe v provoze je nenahraditelná a může významně přispět ke 

zdokonalování systému BOZP. Neopomenutelnou částí je i to, že zaměstnanci jsou nejvíce 

ovlivňováni navrženými bezpečnostními opatřeními. Navrhovaná bezpečnostní opatření musí 
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být vždy analyzována a vyhodnocena, tak aby nevytvářela více rizikové pracoviště. 

Zaměstnanci se někdy snaží si svoji práci zrychlit a usnadnit na úkor bezpečnostních opatření. 

Proto by jejich návrhy  měly být vždy komplexně ohodnoceny, aby nedošlo k omezení 

bezpečnostních opatření, která výrobce vyžaduje při práci na daném strojním zařízení. 
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3 BOZP a prevence rizik  

BOZP je širokou oblastí, která zahrnuje velké množství speciálních disciplín. Tyto 

disciplíny je důležité vhodně propojovat a kombinovat. Proto se odborně způsobilá osoba 

musí v dané problematice precizně orientovat. Sebemenší odchylky od standardů nesmí být 

opomenuty, jelikož na nich závisí zdraví a životy zaměstnanců. 

Mezi nejdůležitější oblasti můžeme zahrnout pracovní podmínky, pracovní prostředí 

a hygienu práce, legislativní požadavky kladené na BOZP a mnohé jiné tak, jak je to 

znázorněno na obrázku č. 1 Schéma BOZP. 

Obrázek č. 3.1  Schéma BOZP 

 

Vztah prevence rizik a BOZP 

Vztah mezi prevencí rizik a BOZP je v jejich vzájemné propojenosti, kdy analyzovat 

rizika a systém nelze bez pochopení nejjednodušších souvislostí BOZP. Všechny uvedené 

oblasti BOZP ve výše zmíněné tabulce je nutné brát v potaz, jelikož záměnou nebo 

zanedbáním jedné z těchto oblastí může být ohrožení zdraví a životy zaměstnanců. 

Pod pojmem prevence rizik lze chápat všechna opatření, která vycházejí 

z legislativních požadavků, technických norem a dále také zahrnuje opatření, která zajišťuje 

zaměstnavatelem. Opatření mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo je 

minimalizovat.  
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Dále musí zjišťovat příčiny a zdroje rizika, na základě jejich vyhledání je vyhodnotit 

a přijmout opatření na jejich minimalizaci. Zaměstnavatel je povinen provádět taková 

opatření, která vedou ke snižování rizikových faktorů tak, aby mohly být rizikové práce 

zařazeny do nižší kategorie.  
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4 Analýza a hodnocení rizika 

Tato kapitola si klade za cíl nastínit jednoduchý a praktický příklad jak postupovat při 

hodnocení rizik na pracovištích. Hodnocení rizik je spojeno s konzultacemi s pracovníky 

znalými daného pracovního prostředí, s jejich řízením a informováním. Postupy, které zvolí 

zaměstnavatel by měly pomoci k dostatečnému zajištění BOZP.  

Existuje velké množství algoritmů, jakým způsobem lze analyzovat a hodnotit zvolený 

systém. Také záleží na tom, kdo a jakým způsobem je analyzuje a vyhodnocuje. Významným 

faktorem je velikost daného podniku, rozsáhlost analyzovaného systému a zkušenosti 

hodnotitele.  

Jeden z možných způsobů, jak analyzovat a hodnotit systém je využití 

modifikovaného schématu z ČSN EN 10 50 „Algoritmus řízení rizika“, který je znázorněn 

v příloze č. 3.  

Druhým způsobem je využití diagramu z publikace Státního zdravotní ústavu, který 

má název „Diagram postupu hodnocení rizika“( viz příloha č. 4). 

Pro znázornění nejpřijatelnějšího způsobu analyzování a hodnocení rizika byl vybrán 

diagram v příloze č. 5 diagram řízení rizika, který je upraven dle specifických potřeb 

IMS s.r.o. Tento diagram byl vybrán z důvodu větší přehlednosti a jeho snazší 

aplikovatelnosti na střední a malé podniky.  

 

Jak hodnotit rizika? Proces je vhodné rozdělit do několika kroků: 

1. krok – výběr posuzovaného systému (zařízení) 

2. krok – identifikace nebezpečí 

3. krok – identifikace ohrožení 

4. krok – splnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 

5. krok – hodnocení rizika 

6. krok – posouzení bezpečnosti systému 

7. krok – opatření na odstranění nebo snížení rizika 

 

4.1 1. krok – výběr posuzovaného systému (zařízení)  

Důležité je stanovit co posuzujeme? Do systému lze zahrnout posouzení objektu, 

stroje, zařízení, technologie, materiálu, systém pracovní činnosti, posouzení pracovního 

prostoru, jednání člověka či jiné ohledy. Nejzásadnější je rozčlenit si daný systém do několika 
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částí, které následně budeme samostatně  analyzovat a posléze hodnotit. Výhodou je vybrat si 

vždy jen jeden technologický proces nebo jednu pracovní operaci. Nestačí jenom daný systém 

pojmenovat, ale také jej  analyzovat a získat o něm  co nejvíce informací. Blíže jej 

specifikovat, zjistit základní veličiny (hmotnost materiálu, rychlost otáčení daného strojního 

zařízení, množství zaměstnanců vyskytujících se v dané oblasti, kvalifikaci zaměstnanců, 

mikroklimatické podmínky, dobu expozice rizikových faktorů, apod.), které mohou sehrát 

velkou roli při opatřeních, která budou navržena. Je hodně možných metod, jak daný systém 

analyzovat. V diplomové práci je vybrána pouze jedna metoda, kterou považuji za nejvíce 

vhodnou pro účely firmy. Její výhodou je sepsání seznamu činností, které jsou vykonávány 

v daném systému. V seznamu jsou zaznamenány i činnosti, které zdánlivě do daného systému 

nezapadají, ale při jejich vyhodnocování a následném řízení rizik jsou významné.  

Zdrojem pro získání bližších a technických informací o systému nám může napomoci 

technická dokumentace, výrobní nebo technologický postup dané výrobní činnosti, 

záznamové listy, návody výrobců nebo dodavatelů, bezpečnostní listy chemických látek 

a přípravků, databázové systémy, analýza úrazovosti, písemné pokyny, pracovní postupy atd. 

 

4.2 2. krok – identifikace nebezpečí 

Identifikace nebezpečí v již specifikovaném systému spočívá v jeho podrobném 

prozkoumání a identifikování jeho vlastností a nebo charakteru, které mohou být příčinou 

vzniku ohrožení zaměstnanců. Předpokladem pro ohrožení osob by mohla být událost, která 

ohrozí nebo ohrožuje zdraví osob na pracovištích a nebo při pracovních činnostech. 

Příklady nebezpečí, které mohou ohrožovat zdraví: 

a) Mechanické nebezpečí 

b) Elektrické nebezpečí  

c) Tepelné nebezpečí 

d) Nebezpečí vytvářená hlukem  

e) Nebezpečí vytvářená vibracemi 

f) Nebezpečí vytvářená zářením  

g) Nebezpečí vytvářená materiály a látkami 

h) Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci strojních 

zařízení 

i) Kombinací nebezpečí 
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4.3 3. krok – identifikace ohrožení 

Identifikace ohrožení je specifikace, jak může dojít ke škodě. Vychází se z identifikace 

ohrožení, kdy se vlastnost daného systému prokáže jako nebezpečná. Důležitým krokem je 

zjistit působení nepříznivého jevu, tedy nebezpečí, které jsme identifikovali. Převážně je to 

negativní působení na člověka. Z jednoho nebezpečí lze vyvodit i více druhů ohrožení. 

Při identifikaci ohrožení je důležité a nutné si uvědomit, kdo by mohl být vystaven nebezpečí, 

jaké množství zaměstnanců, v jakém časovém úseku, jakou šanci by měli na obraný 

mechanismus a jaké mohou hrozit kombinace nebezpečí. 

 

4.4 4. krok – splnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění 

BOZP 

Splnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP se musí stát 

neopomenutelnou součástí systému posouzení rizika. Není vyloučeno, že systém by bez 

podmínek stanovených v právních a ostatních předpisech nefungoval. Významným prvkem je 

skutečnost, kdy se legislativní a normativní požadavky zohlední již v samotném systému 

hodnocení rizik. Parametry rizika lze účinně ovlivnit při splnění výše zmíněných požadavků. 

Pokud nastane situace, kdy nejsou splňovány právní a ostatní předpisy, je bezpodmínečně 

nutné  realizovat a provést následné analyzování a zhodnocení systému. 

 

4.5 5. krok – hodnocení rizika 

Hodnocení rizika se většinou provádí matematickým výpočtem. Riziko, jak již 

vyplývá z definice, je pravděpodobnost vzniku a zároveň závažnost následku možné 

nežádoucí události. Matematicky lze tento vztah vyjádřit R (riziko) = p (pravděpodobnost) x 

N (následek). 

V některých literaturách je následek nahrazován za D (důsledek). 

Rozdílnost ve vzorcích: R = p x N nebo R = P x D 

 

Pravděpodobnost 

Hodnotitelé musí rozhodnout, jaká je pravděpodobnost, že vznikne nehoda nebo jiný 

nežádoucí jev. Možnosti vyjádření pravděpodobnosti jsou pomocí čísel (1 až 9) a slovního 

vyjádření (nízké až velké), cyklů (jedenkrát za rok až jedenkrát za minutu) a jiné. V praxi je 
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dávána přednost pojmu četnost výskytu. Mezi pojmy četnost a pravděpodobnost není rozdíl 

ve významu slova, ale pouze ve formě vyjádření. Pravděpodobnost se vyjadřuje v procentech. 

 

Četnost 

Četnost vyjadřuje intenzitu výskytu jevu a můžeme  ji vyjádřit číselně. Například 10-5,  

z čehož  vyplývá, že možný negativní jev se vyskytne jednou za 100 000 jevů. Četnost je 

určena vyhodnocením nebo předpokládaným výskytem negativních jevů. 

 

Pro analyzování pravděpodobnosti se vychází z údajů o úrazovosti v daném systému 

nebo totožných provozech. Je užíváno statistických údajů a kvalifikovaných odhadů 

odborníků.  

 

Tabulka č.  4.1  Stanovení pravděpodobností vzniku nebezpečné události [8] 

Stupeň 
Pravděpodob

nost 
Frekvence vzniku Čas působení 

1 Velmi nízká Vznik je téměř vyloučen 
Téměř nemožné 

ohrožení 
2 Nízká Vnik je málo pravděpodobný, ale možný Velmi malé ohrožení 

3 Střední Jev vznikne někdy Malé ohrožení 

4 Vysoká 
Jev vznikne několikrát během  životnosti 

zařízení 
Časové ohrožení 

5 Velmi vysoká Jev vzniká velmi často Nepřetržité ohrožení 

 

Následek 

Následek je možno brát jako rozsah poškození a posuzuje závažnost možné škody. 

Při vyhodnocování následku je nutné brát v potaz také závažnost úrazu nebo poškození 

zdraví, jako jsou smrtelné, závažné nebo ostatní pracovní úrazy nebo i nemoc z povolání, 

a také z rozsahu poškození (velikosti věcné škody). 

Termíny následek a důsledek jsou totožné. 
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Tabulka č.  4.2  Hodnocení stupně možného úrazu nebo škody [8] 

Stupeň Důsledek Popis důsledku 
1 Zanedbatelný Drobné poranění, zanedbatelná porucha systému 

2 
Málo 

významný 
Lehký úraz, drobné poškození systému 

3 Významný Závažnější úraz, závažné poškození systému, finanční ztráty 

4 Kritický 
Závažný úraz, nemoc z povolání, rozsáhlé poškození systému, 

ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty 
5 Katastrofický Smrtelný úraz, úplné zničení systému, nenahraditelné ztráty 

 

Vyhodnocení je možné provádět více způsoby, nejenom dle různých metodik, ale 

i podle množství informací, které jsme shromáždili nebo na možnostech hodnotitelů, druhu 

ohrožení atp. 

 

Kvalitativní hodnocení 

Kvalitativní hodnocení umožňuje slovní vyjádření rozdílných stupňů 

pravděpodobnosti a následků. Je vhodné pro získání všeobecného přehledu o rizicích, jedná-li 

se o jednodušší provoz případně když schází potřebné číselné údaje, které by bylo vhodné 

použít pro kvantitativní hodnocení. 

 

Polokvantitativní hodnocení 

Polokvantitativní hodnocení je způsob hodnocení, kdy v  kvalitativně popsané stupnici 

jsou určeny číselné hodnoty, jejichž kombinaci jsou přiděleny stupně ohrožení a výsledná 

hodnota rizika. Tyto způsoby se používají k vyhodnocení rizika převážně při bezpečnostních 

opatřeních a jsou nejvíce preferovány v praxi jako tzv. bodové metody. 

  

Kvantitativní hodnocení 

Kvantitativní hodnocení umožňuje používání číselných údajů pravděpodobnosti  

(například. jeden úraz za 100 000 odpracovaných hodin) a důsledky nežádoucích stavů 

(vyhodnoceny ve finančních ztrátách, poškození životního prostředí, společenského postavení 

a zdraví). Tato metodika se nejčastěji používá při konstrukci nebezpečných strojů 

a manipulaci s nebezpečnými látkami, kde je důležité přesné a důsledné zhodnocení rizika. 
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Určení hodnoty rizika  

Kombinací pravděpodobnosti a následku či důsledku negativního jevu se určuje 

hodnota rizika. Nejvíce používané jsou bodové metodiky s jejichž pomocí je možné sestavit 

matici, která je bodovým vyjádřením rizika. 

 

Tabulka č.  4.3  Maticové vyjádření rizika [8] 

Důsledek Zanedbatelný 
Málo 

významný 
Významný Kritický Katastrofický 

Pravděpodobnost 1 2 3 4 5 

1 Velmi nízká 1 2 3 4 5 

2 Nízká 2 4 6 8 10 

3 Střední 3 6 9 12 15 

4 Vysoká 4 8 12 16 20 

5 Velmi vysoká 5 10 15 10 25 

 

 

Tabulka č.  4.4  Určení hodnoty rizika [8] 

Hodnota 

rizika 

Posouzení 

přijatelnosti  

Kritéria bezpečnosti 

1 až 4 Riziko přijatelné Systém bezpečný 

5 až 8 Riziko mírné Systém je bezpečný  podmíněně, je nutné vyškolení 

obsluhy, kontrola apod. 

9 až 12 Riziko nežádoucí Systém je nebezpečný – je nutné uplatnit ochranné 

opatření 

15 až 25 Riziko nepřijatelné Okamžité opatření, případně odstavení systému 

 

4.6 6. krok – posouzení bezpečnosti systému 

Bezpečnost systému je hodnocena podle zatřídění do stupnice rizika. Zároveň jsme 

schopni určit kritéria bezpečnosti systému. Kritéria bezpečnosti systému a specifikace 

stupnice rizik jsou věcí rozhodnutí posuzovatele (zaměstnavatele). Významným prvkem je 

hodnocení rizika - zda je akceptovatelné či nikoliv. Akceptovatelné riziko je takové, které při 

zohlednění všech provozních a humánních podmínek lze akceptovat (tolerovat). Toto riziko 
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však musí odpovídat míře následků i hodnotám negativního jevu. Systém je považován 

za bezpečný v případě, že rizika jsou menší než akceptovatelná míra rizika. 

 

4.7 7. krok – opatření na odstranění nebo snížení rizika 

Opatření na odstranění nebo snížení rizika je použito v těch situacích, kdy kritéria 

bezpečnosti systému jsou neakceptovatelná a je nutné rizika snížit nebo odstranit. Odstranění 

rizika nastane pouze tehdy, pokud odstraníme nebezpečí. Snížení rizika je možno 

technickými,  organizačními a jinými opatřeními. Existuje-li v systému nebezpečí, kdy je jeho 

ohrožení v oblasti s vyšším rizikem než je akceptovatelné, je nutné předpokládat vznik úrazu 

nebo škodu.  
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5 Metody k hodnocení rizik 

 

Metody k hodnocení rizik slouží jako nástroj pro hodnocení a určení přijatelnosti 

daného rizika. Možností, jak vyhodnocovat rizika je velké množství, pokusil jsem se 

o částečný výčet nejvíce používaných metod k hodnocení rizik.  

Před samotným hodnocením je nejdůležitější výběr metody pro hodnocení rizik, 

protože musíme vědět, které informace jsou pro nás zásadní. Dokonalá znalost vybrané 

metodiky je prvním krokem k dobrému a profesionálnímu zpracování rizik. Široké spektrum 

metod nám umožňuje dokonalé hodnocení podle množství získaných nebo hledaných 

informací o posuzovaném systému. Při posuzování systému je zapotřebí analyzovat a hodnotit 

rizika jako komplexní problém. Je nutno pohlížet na daný stroj či pracovní operaci jako jeden 

celek a nejlépe jej až poté rozdělit na jednotlivé až elementární operace, které by mohly 

přispět k možnosti lepšího zjištění rizika pro daného zaměstnance. 

Při posuzování systému je důležité zahrnout do analýzy a hodnocení rizik i součásti 

zdánlivě nesouvisejícího systému, jako je dovoz materiálu, příprava materiálu, jeho přeprava, 

úprava materiálu, obrábění, balení a následná expedice. 

 

5.1 Druhy metod 

 

Metody sběru dat 

Metody průzkumové 

• Rozbor statistiky úrazů 

• Metoda kritických událostí 

• Metoda řízeného rozhovoru 

 

Metody pozorovací 

• Odběr vzorku chování 

• Odběr vzorku bezpečnosti práce 

 

Metody bodové  

• Bomech 
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• Metoda parametrizace rizik 

• Kittsova metoda 

• Metoda VÚBP Praha 

• Porovnávací metoda 

• Jednoduchá polokvantitativní metoda „PNH“ 

 

Metoda vyjádření bezpečnosti technického zařízení a pracoviště 

 

Metody kombinované 

 

Metody komplexní 

 

Metody analytické 

• Analýza práce 

• Zjišťování příčin nehod 

• Analýza stromu událostí 

• Analýza stromu poruchových stavů 

• Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků 

• Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

 

Další metody 

• Kontrolní seznam 

• Bezpečnostní kontrola 

• Analýza „co se stane když…“ 

 

5.2 Charakteristika metod 

 

Metody sběru dat 

 

Cílem těchto metod je skutečná kontrola výkonnosti a chování sledovaných objektů, 

ovlivnění vývoje budoucích návrhů, zajištění příčiny poruch a poruchových stavů, pravidelné 

poskytování zpětné vazby vedoucím zaměstnancům a obchodním partnerům . 
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Metodiky pr ůzkumové 

• Rozbor statistiky úrazů 

Napomáhá k vzájemnému posouzení nebezpečnosti technologií, pracovních operací, 

zejména u strojů a zařízení. Využívá statistiky záznamů o pracovních úrazech. Objektivita 

metod stoupá se zvyšujícím se počtem zpracovaných údajů. Kvalifikace zpracovatelů nemusí 

být příliš vysoká. 

• Metoda kritických událostí 

Sleduje jednání člověka ve specifických událostech a zaznamenává informace o nich. 

Příčinou pochybení člověka v pracovním procesu jsou pracovní úrazy. Výhodou je například 

analyzovat menší provoz a nebo jednu specifickou dílnu. Ke zpracování metodiky není 

potřeba speciální odbornosti. 

• Metoda řízeného rozhovoru 

Vyžaduje přímý rozhovor mezi dotazovaným zaměstnancem a tazatelem. Důležitou 

součástí rozhovoru je navození příjemné atmosféry. Důležitou součástí dotazovatele jsou jeho 

podrobné znalosti provozu a jeho schopnosti jednat s lidmi. 

 

Metody pozorovací 

• Odběr vzorku chování 

Základem metodiky jsou pravidelná pozorování pracovišť, důraz je kladen na 

momentální projevy nežádoucích stavů v oblasti bezpečnosti práce.  

• Odběr vzorku bezpečnosti práce 

Hodnotitel prochází daným provozem a sleduje přítomné zaměstnance, kteří 

vykonávají pracovní činnost. Zaznamenává si do kontrolního seznamu případy v rozporu 

s bezpečností práce.  

 

Metody bodové  

• Bomech 

Bomech se používá pro hodnocení nebezpečnosti strojů a také pro posouzení zařízení 

a pracovišť. Stanovuje stupeň nebezpečnosti jednotlivých nebezpečných faktorů, ale je 

ovlivněn objektivností zhotovitele. Závisí také na jeho znalostech a praktických zkušenostech 

při hodnocení metodiky. Pro zvýšení objektivizace a správnosti hodnocení daného nebezpečí 

strojů by měli být hodnotitelé odborně zdatní. 
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Podstatou metody jsou specifikace kritérií, které jsou závislé na stupni nebezpečnosti 

nebezpečného faktoru.  

 

• Metoda parametrizace rizik 

Metoda umožňuje posoudit systém pomocí tří charakteristik 

- četnost výskytu jevů  

- závažnost možné nehody  

- průběh možné nehody  

 

• Kittsova metoda 

Je určena pro hodnocení méně závažných zdrojů rizik pomocí tzv. „karty pro 

hodnocení ohrožení nebezpečím“. Karty jsou určeny pro jednotlivé rizika související 

s vykonávanou činností. 

 

• Metoda VÚBP Praha 

Snadná metoda pro vyhodnocení rizik, kterou nabízí Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce Praha. Metodika posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku nehody a jejich 

následků, kdy pravděpodobnost je vyjádřeně v šesti kategoriích 

 

• Porovnávací metoda 

Jde o číselnou metodu, která vytváří pořadí hodnocených zařízení dle závažnosti rizik 

nebo úrazů. 

 

• Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PNH“ 

Název této metody je odvozen od systému vyhodnocení rizika, které se vyhodnocuje 

pomocí tří složek a to jsou pravděpodobnost vzniku (P), pravděpodobnost následků (N) 

a názor hodnotitelů (H). 

Odhad pravděpodobnosti je spjat s možností, zda uvažované nebezpečí může nastat. 

Je stanovena stupnice od jedné do pěti, kdy odhad pravděpodobnosti vzestupně stoupá.  
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Tabulka č.  5.1  Pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu či mimořádné události [9] 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

 

Pravděpodobnost následků je to závažnost nebezpečí a opět je stanovena stupnice  

od jedné do pěti.  

Tabulka č.  5.2  Pravděpodobnost následků, které mohou nastat [9] 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 

Těžký úraz vyžadující hospitalizaci 4 

Smrtelný úraz 5 

 

Názor hodnotitelů zajišťuje zohlednění míry závažnosti, počet ohrožených osob, čas 

expozice, poznatky získané pozorováním a znalostí daného systému, stupeň pracovní kázně, 

pracovních návyků, nezkušenost při vykonávání pracovní činnosti atd. 

 

Tabulka č.  5.3  Názor hodnotitelů [9] 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 3 

Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 

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

 

Pro celkové posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik jsou všechny dostupné informace 

zaznamenány do tabulky „vyhodnocení rizika“ (viz. Příloha č. 3) 

 

Celkové hodnocení rizika je stanoveno pomocí součinu  všech parametrů a výsledná 

hodnota míry rizika je R. 

R = P x N x H 
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Tabulka č.  5.4  Celkové zhodnocení rizika [9] 

I. R větší než 100 Velmi vysoké riziko, zastavit činnost 

II. R 50 – 100 Vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření 

III. R 10 – 50 Riziko, potřeba nápravné činnosti 

IV. R 3 – 10 Možné riziko, zvýšit pozornost 

V. R pod 3 Riziko možno přijmout 

 

 

Metoda vyjádření bezpečnosti technického zařízení a pracoviště 

Metoda vychází z předpokladu, že ne každý pracovní úkon je nebezpečný. Využívá 

zpracovaných seznamů nebezpečí v podniku, kde lze určovat činitele působící na obsluhu 

strojů a zařízení při jednotlivých pracovních úkonech. 

 

Metody kombinované 

Principem těchto metod je kombinace dvou samostatných metod, které se navzájem 

doplňují. 

 

Metody komplexní 

Tato metoda slouží pro posuzování rizika na pracovním místě a pro malé až střední 

podniky. Její výhodou je nenáročnost na čas, ale důležitým prvkem je dokonalá znalost stavu 

sledovaného systému. 

 

Metody analytické 

• Analýza práce 

Metoda je specifikována na vyhodnocení mechanického a fyzikálního nebezpečí 

v pracovních postupech a operacích. Základem metody je analýza systému a to je rozdělení 

práce nebo pracovního postupu na elementární části, operace, seřazení těchto operací podle 

jejich závažnosti a posouzení závažnosti. Největší pozornost je věnována člověku, pracovním 

postupům, strojům, zařízením a nářadím. 

 

• Zjišťování příčin nehod 

Základním účelem metody je nalezení příčiny konkrétní nehody. Hodnotitel pro 

zjištění příčiny vzniku nehody musí dle vlastní úvahy identifikovat hlavní příčinu, která 

způsobila nehodu. Metoda je závislá na přiřazení příčiny v seznamu kódů dané metody. 
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Pomocí kódů příčiny lze zjistit i následující příčiny, které mohli dále přispět 

k jejímu možnému vzniku. 

 

• Analýza stromu událostí 

Metoda umožňuje názorné zobrazení systémového stromu událostí, který představuje 

rozvětvený graf. V grafu se používá ustálených symbolů s popisky, aby metody byla 

jednodušší i pro neodborníky. Znázorňuje všechny události, které se v hodnoceném systému 

mohou vyskytnout. Výsledný graf se rozvětvuje dle počtu událostí, které jsou připojovány do 

systému. Výhodu je snadná identifikace událostí, které ale potřebují další analýzu. 

 

• Analýza stromu poruchových stavů 

Analýza stromu poruch je velice systematická, avšak i dostatečně pružná pro 

analyzování různých faktorů. Metoda má postup založený na systematickém zpětném rozboru 

událostí, kde využívá systém příčin, které převážně mohou vést k poruchovému stavu 

(události). Daný systém je posuzován od poruchového stavu k prvotní příčinám jeho 

následku. Pozornost je, ale pouze zaměřena na důsledky poruch, které se přímo dotýkají 

vrcholové události, což může některé  nepřímo související příčiny vzniku události opomenout.  

 

• Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků 

Používá se na identifikaci jednotlivých zařízení nebo systémů. Hodnotí i následky 

možné poruchy. Principem je zkoumání každé části systému a zodpovězení základních 

otázek, jakou jsou – jak může být systém poškozen, co se stane, když se část systému poškodí 

ap. Záznam je proveden do tabulek, kde se shrnují nejdůležitější informace o systému. 

 

• Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti je založena na pravděpodobnosti hodnocení 

ohrožení a z něj vyplývajících rizik. Nejvýhodnějším řešením dané metodiky je práce v týmu 

odborníků. Cílem bezpečnostní studie je převážně studie složitého zařízení a jeho identifikace 

rizik, které se mohou v daném systému vyskytnout. Výsledkem studie je seznam všech 

identifikovaných odchylek od správné funkce systému.  
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• Úvodní analýza nebezpečí  

Výsledkem této analýzy je poskytnutí rychlého přehledu provozních nebezpečí 

systému. Používá se, jako vstupní analýza pro dokonalejší rozbor. Využití této analýzy je 

v projektové části systému, kdy nejsou vždy dostupné všechny informace a podklady 

systému.  

 

• Analýza kvantitativních rizik procesu 

Kvantitativní hodnocení rizika je systematický a celkový přístup pro přisouzení 

vlastností odhadu četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo systém. Používá se pro stanovení 

rizik ve specifikovaném systému (manipulaci, přepravě nebezpečných látek atd.). 

Kvantitativně se riziko hodnotí pouze v případech, kdy nebezpečné látky jsou v množství, 

které by mohlo ohrozit okolí. Z tohoto důvodu není vždy do analýzy zahrnut celý systém.  

 

Další metody 

• Kontrolní seznam 

Kontrolní seznam je metoda založená na postupné kontrole a plnění stanovených 

podmínek a opatření. Systémem metody je vytvoření si kontrolního seznamu otázek na 

základě charakteristiky sledovaného systému nebo činnosti. Součástí seznamu bývá i zápisové 

pole, kde se znamená splnění či nesplnění. Metoda není příliš náročná na vyhodnocení. 

 

• Bezpečnostní kontrola 

Bezpečnostní kontrola je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na 

zvýšení bezpečnosti. Formálně je používán připravený seznam otázek a matice pro hodnocení 

rizik. 

 

• Analýza „Co se stane když…“ 

Analýza toho, „co se stane když“, je postup na hledání možných dopadů vybraných 

provozních situací. V podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadů. 
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6 Industrial Machine Service s.r.o. 

6.1 Charakteristika firmy 

 

 

 

Obrázek č. 6.1  Logo firmy [13] 

 

IINDUSTRIAL MACHINE SERVICE s.r.o. 

Brníčko 1032 

Uničov 783 91 

www.inmase.cz 

       Obrázek č. 6.2  Areál firmy 

 

Firma Industrial Machina Service s.r.o. (dále jen IMS s.r.o.) sídlí v Brníčku, v areálu 

velkého strojírenského-metalurgického komplexu Unex a.s. Unex a.s. se specializuje na 

vývoj, výrobu, montáž a modernizaci kolesových rýpadel pro těžbu nerostných surovin. 

Výroba kolesových rýpadel byla doménou tzv. „Uničovských strojíren“, které stály za zrodem 

nynějšího výrobního komplexu.  

Od roku 1950 se rozvíjela výroba v novém strojírenském podniku „Uničovské 

strojírny“, který se podílel i na výstavbě okolních obcí. Původní záměr byl vytvořit podnik se 

zaměřením na výrobu strojů pro těžbu surovin, ale postupem času se z Uničova a jeho 

přidružených obcí stalo strojařské centrum. Celý závod byl budován jako odštěpený závod 

ŠKODY Plzeň.  

V průběhu tří let byly vybudovány dvě haly pro výrobu jeřábů a lopatových rýpadel, 

následně pak administrativní budovy a servisní haly pro obslužné činnosti. V roce 1963 byla 

dobudována poslední část podniku -  slévárna s modelárnou na výrobu ocelolitiny.  

V roce 1980 byl zřízen samostatný státní podnik Uničovské strojírny, který v roce 

1992 byl přeměněn kupónovou privatizací na akciovou společnost.  

Od roku 1993 se změnil název podniku na Unex a.s. a v roce 1998 získal podnik  

nového majoritního vlastníka. 

Prostory využívané firmou IMS s.r.o. sloužily v minulosti jako opravárenské a servisní 

středisko Uničovských strojíren. Původní název administrativních  budov a výrobních prostor 



 36 

byl „Lehká hala“. Strategické místo v areálu firmy Unex a.s. umožňuje firmě IMS s.r.o. 

snadnou spolupráci se všemi firmami, které sídlí v areálu Unex a.s., ale i mimo něj. 

 

6.2 Historie firmy IMS s.r.o. 

Historie firmy IMS s.r.o. začíná od roku 1995, avšak její novodobá historie započala 

až s novým majoritním vlastníkem v roce 2003. Majoritní vlastník nastartoval její progresivní 

produkci a navýšením výrobních kapacit, dosáhl stanoveného záměru. Nyní se firma IMS 

zabývá výrobou ocelových konstrukcí, dílů, montovaných komponentů podle dodané 

technické dokumentace. IMS s.r.o. lze dnes zařadit mezi středním podniky, kterých je na 

našem trhu nespočet. IMS s.r.o. se liší oproti ostatním firmám specifickými výrobními 

programy, které upravuje podle přání svých strategických zákazníků, kteří jsou uznávanými 

producenty na mezinárodním trhu. Své výrobky firma vyváží jednak do evropských zemí 

(Německo, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie), ale i přes moře do Japonska. Firma zajišťuje 

kusovou, sériovou i velkosériovou výrobu obrobků, konstrukcí a montáží celků. Vyrábí pro 

své zákazníky součásti papírenských strojů, lisů, medicínského zařízení, prostřihovadla, 

automobilové komponenty a svařence. 

V areálu IMS se nacházejí ještě další tři společnosti, které zde mají sídlo a to měrové 

středisko, které slouží k zajištění speciálních podmínek pro měřící techniku. Dále svářečská 

škola, která zajišťuje rekvalifikační kurzy a dílenské prostory, které slouží k výuce 

a praktickým činnostem učňů ze Střední odborné školy a středního odborného učiliště, 

Uničov.  

 

6.3 BOZP v IMS s.r.o. 

BOZP v IMS s.r.o. byla považována za významnou, bohužel ji však nebyla kladena 

dostatečná pozornost. Dřívější vedení společnosti nebylo nakloněno zvyšování nákladů, které 

by vedly ke zvyšováním úrovně BOZP v podniku. Vzhledem k tomu, že produktivita firmy 

stoupá, a to i díky přispění zahraničních odběratelů, kteří již dlouhodobě chápou BOZP jako 

nedílnou součást managementu podniku, je i IMS s.r.o. v současnosti nuceno ke zvyšování 

úrovně BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci se tak stává jedním ze 

stěžejních prvků a má stejnou váhu jako samostatná produkce. Vývoj bezpečnosti v podniku 

neustále stoupá. V loňském roce bylo provedeno měření hygienických limitů, kdy byly 
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měřeny limitní hodnoty biologických expozičních testů. Podle zpracovaných protokolů byla 

akreditovanou společností vypracována nová kategorizace práce.  

Management IMS s.r.o. se rozhodl zvyšovat úroveň bezpečnosti v souladu se svým 

dlouhodobým záměrem, který specifikoval ve své politice BOZP (příloha č. 1). Dlouhodobým 

záměrem je pak splnění všech podmínek pro přihlášení se do programu Bezpečný podnik.  

Ke zvýšení BOZP v IMS s.r.o. by měla přispět i tato diplomová práce, která by měla 

objektivně zhodnotit všechna pracovní rizika podle stávající legislativy pro danou oblast. 

Zavedením systému managementu bezpečnosti, který je součástí programu Bezpečný podnik, 

chce firma zajistit vznik nového vnímání bezpečnosti nejen na úrovni managementu podniku, 

ale také v dílenských profesích, kde dochází k největšímu počtu pracovních úrazů. Nejenom 

množství a závažnost pracovních úrazů, ale i tzv. „skoronehody“ vypovídají o kvalitě, na 

druhou stranu také o stávajících nedostatcích BOZP. Zvyšuje se i počet zaměstnanců firmy. 

Na začátku letošního roku 2008 zde pracovalo celkem devadesát osm zaměstnanců, z toho 

devět žen a osmdesát devět mužů. Množství lidí podílejících se na výrobě firmy je však kolem 

sto padesáti, protože firma využívá místní agentury práce, která zajišťuje pracovníky pro 

nárazové akce. Pracovní úrazovost ve firmě je v průměru čtyři pracovní úrazy za rok. 

 

6.4 Profese v IMS s.r.o. 

Výroba ve firmě je zajišťována v současnosti v těchto profesích:  

- soustružník, frézař, horizontář a vrtař (pracující na kovoobráběcích strojích, viz 

příloha č. 6) 

- zámečník (opracovávají obrobky – broušení, pilování atd., viz příloha č. 7) 

- svářeč (svařují, řežou a pálí kovový materiál, viz příloha č. 8) 

- natěrač (upravují povrchovou úpravu ploch obrobků, viz příloha č. 9) 

 

6.5 Pracovní úrazy ve firmě IMS s.r.o. 

Podle ZP se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví zaměstnance k němuž došlo 

nezávisle na jeho vůli, a to krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Jako 

pracovní úraz se posuzuje každý úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s nimi. Pracovním úrazem není úraz, který si zaměstnanec způsobil 

na cestě do a ze zaměstnání. 
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Záznamy o pracovních úrazech byly registrovány dle platné legislativy v této oblasti 

(Nařízení vlády 494/2001 Sb.). Při analyzování systému byly shrnuty do níže uvedených 

tabulek a grafů, které vystihují základní podstatu jejich vzniku. 

 

Přehled pracovních úrazů v letech 2003 – 2007 ve společnosti IMS s.r.o. 

Tabulka č. 6.1 Absolutní počet pracovních úrazů 

Rok Počet pracovních úrazů Počet pracovních úrazů (%) 

2003 3 15 

2004 4 20 

2005 4 20 

2006 5 25 

2007 4 20 

Celkem 20 100 

 

Tabulka uvádí počet pracovních úrazů za pět let. Nárůst pracovních úrazů po roce 

2003 je spojen s rozvojem výroby, navýšením výrobních kapacit a souvisí i s nárůstem počtu 

zaměstnanců. Průměrný počet pracovních úrazů za období 2003 – 2007 je roven čtyřem.  

 

Obrázek č. 6.3  Absolutní počet pracovních úrazů – grafické znázornění  
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Graf vyjadřuje absolutní pracovní úrazovost v letech 2003 – 2007. Největší počet 

pracovních úrazů byl v roce 2006. V letech 2004, 2005, 2006 byla pracovní úrazovost 20%. 

Nejnižší počet pracovních úrazů byl v roce 2003, a to 15%.  
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Zdroje pracovních úrazů 

Ze záznamu o pracovním úrazu byly vybrány zdroje pracovních úrazů, které jsou níže shrnuty 

do kódů pracovních úrazů.  

 

Kódy zdrojů pracovních úrazů 

I. dopravní prostředek 

II.  kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 

III.  materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení) 

IV.  pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

V. nástroj, přístroj, nářadí 

VI.  průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele 

VII.  horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

VIII.  stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 

IX.  lidé, zvířata nebo přírodní živly 

X. jiné blíže nespecifikované zdroje 

 

Tabulka č. 6.2 vyhodnocuje na všechny pracovní úrazy, které se staly ve firmě IMS 

s.r.o. v letech 2003 - 2007. Pracovní úrazy jsou seřazeny podle přiřazených kódů zdrojů 

pracovních úrazů. 

 

Tabulka č. 6.2  Pracovní úrazy identifikované podle kódového zdroje pracovního úrazu 

Kód Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

I. - - - - - 

II. - - - - - 

III. 2 2 3 4 2 

IV. - 1 - - - 

V. 1 - 1 1 2 

VI. - 1 - - - 

VII. - - - - - 

VIII. - - - - - 

IX. - - - - - 

X. - - - - - 

Suma 3 4 4 5 4 
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Nejvíce pracovních úrazů, bylo v roce 2006, kdy prioritním zdrojem pracovního úrazu 

byl materiál, břemeno nebo předmět, a jeho následné spadnutí, naražení, odlétnutí či 

zavalení(kód č. III). Nejvíce rizikovou činností pro zaměstnance je v každém roce zdrojový 

kód č. III. Druhým nejvíce rizikovým zdrojem je pak pracovní nástroj, přístroj nebo nářadí 

(kód č. V.).  

 

Tabulka č. 6.3 shrnuje všechny pracovní úrazy s výčtem kódu pracovních úrazů, které 

se staly ve firmě. V tabulce je vyjádřen i absolutní počet pracovních úrazů, které se největší 

mírou podílejí na pracovní úrazovosti ve firmě. 

 

Tabulka č. 6.3  Celkový souhrn všech pracovních úrazů 

Kód zdroje pracovního úrazu Počet pracovních úrazů 
Absolutní počet pracovních 

úrazů 

III. 13 75 

V. 5 15 

IV. 1 5 

VI. 1 5 

Suma 20 100 

 

Obrázek č. 6.4  Absolutní počet pracovních úrazů dle zdrojových kódů 
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Kódy zdrojů pracovních úrazů: 

III.  materiál, břemena, předměty 

VI. průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele 

IV. pád osob na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

V.  nástroj, přístroj, nářadí 
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6.6 Metoda pro hodnocení rizik 

Pro vyhodnocení systému jsem zvolil jednoduchou bodovou polokvantitativní metodu 

„PNH“. Metoda byla vybrána z důvodu možnosti zohlednění názoru hodnotitele. Základní 

postup pro vyhodnocování rizik touto metodou je shrnuto v kapitole č. 5.1 Druhy metodik.  

Dílčí kroky metody jsou zaznamenávány do předem určené tabulky (příloha č. 10.). 

Ve výsledné tabulce jsou shrnuty všechny podstatné údaje o daném vyhodnocovaném 

systému a dále zhodoceno riziko.  

Pro názornost je uvedena tabulka č. 6.4, která specifikuje vohodnocení rizik pro 

profesi soustružník. 

Tabulka č. 6.4 Hodnocení rizik pro profesi soustružník 

Vyhodnocení 

rizika 
Posuzovaný 

objekt (činnsot) 

Identifikace 

nebezpečí 
Identifikace ohrožení 

P N H R 

Zavádět nebo vyměňovat obráběný materiál – nevhodné 

upevnění obráběného materiálu do hrotů strojního 

zařízení nebo na pracovní stůl; neodborné vazačské 

práce – přitlačení prstů rukou mezi vázací prostředky, 

upevňovaný nebo vyměňovaný materiál či obrobek a 

nářadí 

1 2 2 4 

Nečekané uvedení stroje do chodu 1 2 1 2 

Soustružník – 

pracovní 

profese 

soustružník, 

vrtař, horizontář 

a frézař. 

8.1.1 Přitlačení, 

naražení, úder 

Uvolnění obrobku z hrotů nebo pracovního stolu 1 2 1 2 

 

V tabulce jsou v prvním sloupci zazamenány základní informace o sposuzovaném 

systému, kde se nachází a jaký je vybraný systém. Následný sloupec shrnuje všechny 

identifikované zdroje nebezpečí, která jsou v daném systému. Identifikována nebezpečí jsou 

ve třetím sloupci specifikována na způsob, jak může vzniknout a nebo jak je možné dosáhnout 

ohrožení. Identifikace ohrožení je rozfázována do dílčích kroků tak, aby se nevynechal možný 

způsob ohrožení zaměstnance nebo jiné osoby. V následujícím sloupci je vyhodnocováno 

riziko pomocí tří základních kritérií, prvním je pravděpodobnost vzniku (P), druhým je 

pravděpodobnost  následků (H) a třetím je názor hodnotitelů (H). V neposlední řadě nesmí 

chybět i poslední sloupec, ve kterém jsou zaznamenány bezpečnostní opatření. Jejich úkolem 

je úplně odstranit, zamezit nebo snížit míru rizika, která ohrožuje zaměstnance.  

Pro identifikované riziko posuzovaného systému musí být proveden odhad 

pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat. Pravděpodobnost je 

rozdělena do pěti stupňů, kdy výsledné vybrané hodnotě pravděpodobnosti, přiřadíme 
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číselnou hodnotu jedna až pět a zapíšeme do tabulky pro hodnocení rizik pod písmeno P. 

Dalším krokem je stanovení pravděpodobnosti následků, která určuje míru pracovního 

ohrožení, zda zaměstnance může nadále vykonávat svoji práci či může dojít k pracovnímu 

úrazu. Zde také pravděpodobnost následků rozdělíme do pěti číselných hodnot a přiřadíme 

jednu hodnotu a zapíšeme do tabulky. V poseldní části se hodnotí míra závažnosti ohrožení, 

počet možných ohrožených pracovníků atd. Opět je přiřazeno této skupině číslo jedna až pět, 

které je zapsáno do tabulky pod písmeno N. Poslední sloupec, který musíme vyplnit je 

celkové honocení rizika, které se vyjadřuje součinem všech předešlých hodnot (P, N, H). 

Výsledná hodnota rizika určuje, jakou míru rizika je danému nebezpečí přiřazena. 

Míra je odstupňována dle přijatelnosti a závažnosti rizika. Každý hodnotitel systému má svoji 

tabulku míry rizika. Míra rizika je považována za přijatelnou pouze do určité míry a také dle 

specifických podmínek v daném systému. 

Celkové hodnocení výsledné míry rizika pro IMS s.r.o. je obsahem tabulky č. 6.5. 

 

Tabulka č. 6.5  Výsledná míra rizika pro IMS s.r.o. 

I. R 1 – 4 Přijatelné riziko 

II. R 5 – 12 Akceptovatelné riziko 

III. R 13 – 27 Nežádoucí riziko 

IV. R 28 – 51 Významné riziko 

V. R 52 – 100 Nepřijatelné a závažné riziko 

VI. R 101 – 125 Velmi vysoké a nepřijatelné riziko 

 

 

R 1 – 4  

Přijatelné riziko  

Přijatelné, nezanedbatelné riziko, není vyžadované žádné zvláštní opatření. Nejedná se 

však o stoprocentní bezpečnost, je nutno na existující riziko upozornit a věnovat mu 

přijatelnou míru pozornosti. Uvést do činnosti navržená opatření například organizačními 

změnami ve vykonávané pracovní činnosti nebo výchovně působit na zaměstnance (školení, 

odborné semináře, pravidelná kontrola pracoviště vedoucími pracovníky. 
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R 5 – 12 

Akceptovatelné riziko 

Méně významné riziko, riziko přijatelné se souhlasem jednatele firmy na návrh 

hodnotitele systému. Je nezbytně nutné zvážit náklady na systém řízení bezpečnosti. 

V případech, kdy se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření  ke snížení rizika, je 

významné zavést bezpodmínečně nutné organizační opatření. Možná opatření jsou například 

školení obsluhy, běžný dozor, zpracování a seznámení s bezpečnostním pokynem pro 

vykonávanou rizikovou činnost. 

 

R 13 – 27  

Nežádoucí riziko 

Nežádoucím rizikem je zapotřebí se zabývat a odstranit ho v co nejkratším čase. 

Bezpečnostní opatření jsou nutná realizovat dle navrženého plánu řízení rizik, který budu 

schválen jednatelem společnosti. Prostředky na snížení rizika musí být realizovány ve 

stanoveném časovém harmonogramu. V případě, že je riziko se značnými nebezpečnými 

následky, bylo by vhodné zpracovat zhodnocení po zavedení bezpečnostních opatření. 

Dle stanoveného harmonogramu provést po časovém odstupu nové zhodnocení rizika, zda 

přijatá bezpečnostní opatření byla dostatečná. 

 

R 28 – 51 

Významné riziko 

Významné riziko vyžaduje provedení odpovídajících bezpečnostních opatřeních 

snižující riziko na přijatelnou úroveň. Musí být stanoven harmonogram nápravných opatření. 

Nutné provedení hodnocení rizika na základě již proběhlých systémových a technických 

opatření na řízení rizika. 

 

R 52 – 100 

Nepřijatelné a závažné riziko 

Nepřijatelné a závažné riziko vyžadující urychlené provedení navržených 

odpovídajících bezpečnostních opatření, která mají riziko omezit na přijatelnou úroveň. 

Pracovní činnost nesmí být v daném poli rizika prováděna bez zavedení okamžitého 

nápravného opatření.  
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R 101 – 125  

Velmi vysoké a nepřijatelné riziko 

Velmi vysoké a nepřijatelné riziko s katastrofickými následky, vyžadující okamžité 

zastavení pracovní činnosti. Odstavení daného zařízení z provozu do doby realizace 

nezbytných opatření. Provedení nového zhodnocení rizika je bezpodmínečně nutné před 

zahájením opětovného provozu.  
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7 Analýza rizik v IMS s.r.o. 

 

K analýze a hodnocení pracovních rizik ve společnosti Industrial Machine Service 

s.r.o. byly vybrány následující profese a to soustružní, frézař, vrtař, horizontař, natěrač, svářeč 

a zámečník, kteří pracují na pracovištích: malá obrobna, zámečnická dílna, natírací 

a svařovací box a v poli horizontek.  

Anylýza systémů byla provedena na pravidelných vizuelních kontrolách, kterých se 

účastnil vedoucí výroby, který zajišťoval obeznámení se specifiky analyzovaného systému. 

Na pracovištích probíhaly pohovory se zaměstnanci a vedoucími pracovníky vybraných 

systémů. Při následných kontrolách byly zajišťovány průvodní a technické dokumentace 

o strojích, návody na obsluhu, dokumentace o pracovních úrazech a o bezpečnostních 

pokynech pro dané činnosti. 

 

7.1 Popis posuzovaného systému  

Pracovní systémy byly vybrány na základě nejvíce charakteristických činností, které se 

vykonávají na daném pracovišti. Vybrané systémy byly konzultovány s ohledem na jejich 

specifikčnost s vedením společnosti a bezpečnostním technikem. 

Výrobní hala IMS s.r.o. se skládá ze tří polí, je s ní propojená přilehlá administrativní 

budova. Z ní je přístup do prvního pole výrobní haly. 

První pole je specializováno v pravé části pole na vodorovné vyvrtávací soustruhy 

(horizontky) a na příjem materiálu. V levé části 1. pole je montážní sektor, na který navazuje 

natírací box s expedicí materiálu.  

V druhém poli v levé části jsou vodorovné vyvrtávací soustruhy a v pravé části se 

nachází výdejna nářadí s kancelářemi, zbylá část pole je malá obrobna, kde jsou umístěny 

frézky, vrtačky a soustruhy. 

Ve třetím poli v jeho levé části je zámečnická dílna a svařečské boxy. V pravé části 

jsou umístěny externí firmy. Nad všemi poli jsou mostové jeřáby. Každé pole má dva 

jeřábové systémy, které jsou ovládány ze země. 

Materiál je do výrobní haly dovážen pomocí manipulačních vozíků nebo 

vysokozdvižného vozíku. V hale je materiál rozvážen pomocí vysokozdvižného 

manipulačního vozíku, elektrického manipulačního vozíku a nebo pomocí jeřábové dráhy. 
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Materiál se upevňuje do strojních částí a je přepravován pomocí mostové jeřábové dráhy nebo 

jeřábků, které jsou umístěny mezi soustruhy.  
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8 Vyhodnocení rizik ve firmě IMS s.r.o. 

Kapitola specifikuje identifikovaná nebezpečí, druhy ohrožení a bezpečnostní 

opatření, která by měla přispět k zajištění dostatečné úrovně BOZP. Celková rizika jsou 

vyhodnocena v příloze č. 11. 

Níže uvedené specifikace nebezpečí, ohrožení a bezpečnostní opatření jsou na základě 

výše vybraných pracovních profesí. Samotné vyhodnocení celkového rizika bude posuzováno 

dle metody „PNH“. 

 

 

8.1 Soustružník   

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pracovní profesi soustružník, vrtař, horizontář a frézař v dané firmě byla 

identifikována tato nebezpečí: 

• přitlačení, naražení, úder; 

• pořezání, odření, poškrábání, propíchnutí; 

• navinutí, zapletení, zachycení; 

• vymrštění; 

• nebezpečí úrazu elektrickým proudem; 

• nevhodné umístění osvětlení; 

• jiné osoby; 

• nepoužívání OOPP; 

• vznik kožních onemocnění; 

• popálení; 

• vytvářená chybami člověka; 

• vytvářená hlukem. 

 

Všechna výše uvedená nebezpečí hrozí pověřeným osobám, které vykonávají obsluhu 

soustruhů, vrtaček, horizontek a frézek. 
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8.1.1 Přitlačení, naražení, úder 

K identifikaci hodnoty nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) zavádět nebo výměňovat obráběný materiál – nevhodné upevnění obráběného 

materiálu do hrotů strojního zařízení nebo na pracovní stůl; neodborné vazačské práce 

– přitlačení prstů rukou mezi vázací prostředky, upevňovaný nebo vyměňovaný 

materiál či obrobek a nářadí; 

b) nečekané uvedení stroje do chodu, (samovolně); 

c) uvolnění obrobku z hrotů nebo pracovního stolu. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat správné a bezpečné pracovní postupy a návody k obsluze.  

Při každém upevnění se přesvědčit o správnosti provedené operace. Používat pouze 

určené pracovní nářadí a nepoužívat nevyhovující vázací prostředky. Před zahájením 

práce na stroji je obsluha povinna prohlédnout stroj, zkontrolovat ochranná, spouštěcí 

a vypínací zařízení, překontrolovat funkci upínacího zařízení, zvolit správné nástroje 

na upínání, zkontrolovat stav jejich opotřebení a upnutí, provést kontrolu zda jsou 

ovládací páky ve správných polohách. 

ad b) zajistit stroje STOP tlačítkem, zákaz vstupu nepovolaným osobám na 

pracoviště obsluhy. Při školení zaměstnanců zajistit jejich informovanost, kde se 

nacházejí hlavní vypínače zdrojů energií. Správné zajištění funkčnosti vypínačů 

(pravidelnými revizemi a kontrolami).  

ad c)  kontrola upevnění materiálu při mimořádné události napříkald při 

nestandardním zvuku strojních částí při obrábění atd. 

 

8.1.2 Pořezání, odření, poškrábání, propíchnutí, napíchnutí 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) upevňování nebo výměna obráběcího nástroje do upínacího zařízení; 

b) manipulace s materiálem; 

c) sesuv materiálů, dílců nebo polotovarů; 

d) kontakt s kovovými třískami, nástroji nebo materiálem; 

e) pohyb v blízkosti strojního zařízení, kde dochází k odlétání kovových třísek; 

f) neočekávané odlétnutí částí nástrojů nebo obráběného materiálu; 

g) kontakt s nástroji nebo materiálem. 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečnostní pokyny pro vykonávanou činnost a návody výrobce. 

Činnost vykonávat správným pracovním nástrojem a upevňování provádět pouze 

suchýma rukama. Plně se věnovat vykonávané činnosti. 

ad b) dodržovat bezpečnostní pokyny pro manipulaci a používat OOPP. 

Pro vykonávanou činnost používat jen správné a bezzávadné vázací prostředky. 

Nemanipulovat s těžšími kusy než je dovoleno; využívat manipulačních vozíků nebo 

jeřábů. 

ad c) dodržování bezpečnostních pokynů pro manipulaci a skladování. Veškerý 

materiál zajistit proti pohybu (zarážkami nebo uložením do speciálně připravených 

palet či bunkrů). Při zjištění špatného uložení bez prodlení informovat svého 

nadřízeného.  

ad d, e) zajistit uložení části kovového materiálu (třísky) do bunkrů a připravených 

úložných nádob. Pravidelný úklid pracoviště, pravidelná kontrola pracovního stroje 

a pracoviště tak, aby kovové třísky nebyly zdrojem možného rizika. Podzemní bunkry 

musí být zabezpečeny proti pádu osob (řetízek, kryty, zástěny); zaměstnanci jsou 

povinni používat přidělené OOPP. Případně používat ochranné kryty či jiné zábrany, 

která jsou součástí strojního zařízení. 

ad f) pravidelná kontrola a revize daného zařízení (nástrojů a pomocných zařízení), 

Stroj je blokován dokud není správně zakrytován prostor obrábění. 

ad g) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody. Obrobky a materiál ukládat 

pouze na místa, která jsou k tomu určená. Vyčnívající materiál a materiál s ostrými 

hranami zabezpečit tak, aby nedošlo k poranění jiné osoby.  

 

8.1.3 Navinutí, zapletení, zachycení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) pracovní činnost v blízkosti rotujících částí stroje může dojít k navinutí (zachycení) 

nebo zapletení vlasů (skalpování), volných částí pracovních oděvů, prstýnků, řetízků, 

náramků, hodinek a rukavic; 

b) obrábění bez možnosti užití krytování – obrábění dlouhého tyčového materiálu 

a obrobků velkých rozměrů (průměrů); 

c) čištění běžícího stroje; 

d) přeměřování obráběného materiál za chodu stroje; 

e) opravy stroje. 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat ústrojovou kázeň, blůza zastrčená v kalhotách, rukávy upnuté, 

čepice na hlavě a vlasy schované, nenosit řetízky, hodinky, šály apod. Pravidelné 

školení o možnostech těchto rizik při vykonávané činnosti. V blízkosti rotujících částí 

stroje je zakázaná jiná činnost než kontrola obráběného materiálu; možnost krytování 

rotujících částí materiálu. 

ad b) dodržovat používání OOPP (brýlí, štítů), zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

V případě zasahování odletujících kovový třísek do uličky – zajistit bezpečnostní 

značkou. Zajištění úklidu uličky v nejkratším možném čase. Pravidelná kontrola 

vedoucích zaměstnanců. Školení o zásadách bezpečné práce na stroji a bezpečnostních 

pravidlech při rizikových činnostech. 

ad c) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody výrobce. Za chodu strojních 

částí nesmí být vykonávána činnost v blízkosti jejich pohybujících se částí. Čištění 

stroje od kovových třísek - pro čištění použít pomocných nástrojů, jako jsou háčky, 

kartáče atd. 

ad d) dodržovat zásady bezpečné práce. Zákaz přeměřování obráběného materiálu za 

běhu vřetena.  

ad f) dodržovat bezpečných pracovních postupů a návodů výrobce. Zákaz oprav při 

spuštěném strojním zařízení nebo za běhu vřetene. 

 

8.1.4 Vymrštění 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) nesprávné upevnění materiálu do vřetena; 

b) nedostatečné odstranění špon z obráběného materiálu; 

c) nesprávné zakrytování rotujících částí stroje – odletující špony; 

d) ponechané nářadí, pomůcky, materiál a jiné v dosahu rotujících částí strojního 

zařízení. 

e) neopatrné odtraňování špon bez použití pomůcek nebo při odfukování špon (velký tlak 

vzduchové pistole); 

f) roztržení nářadí (brusný kotouč), sklíčidla - úder 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) pravidelná kontrola upnutí materiálu před každým obráběním. Dodržování 

zakrytování v prostoru obrábění, kde hrozí odlétávání částí materiálu. 

ad b) pravidelně kontrolovat obrobek před započetím obrábění;  

ad c) pravidelná kontrola vedoucích zaměstnanců, aby dohlíželi na dodržováním 

bezpečnostních předpisů. Stroj je blokován dokud není správně zakrytován prostor 

obrábění. 

ad d) kontrolovat obrobek před obráběním, kontrola prostoru kolem obráběného 

materiálu (převážně po úpravách zařízení) a používat krytování; Zajištění odklizení 

všech věcí, které do prostoru obrábění stroje nepatří. Upínací klíče nesmí být 

zanechány, zasunuty v upínacím zařízení, i když je stroj momentálně v klidu. 

ad e) pravidelně kontrolovat a revidovat tlak vzduchu v tlakových pistolích. Včasné 

odstraňovat závady. Používat k čištění pouze určené pracovní nářadí k této činnosti 

určené. 

ad f) pravidelná kontrola nářadí, sklíčidel, pracovních nástrojů. Dodržováním 

bezpečných pracovních postupů a zakrytování částí stroje. 

 

8.1.5 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) nepřímý dotyk, obsluhy strojního zařízení; 

b) porucha izolace pohyblivých přívodů (přeseknutí, rozříznutí, prodření a jiného 

mechaniského poškození izolace na holý vodič); 

c) přerušení proudu – samovolné spuštění při obnově dodávky elektrické energie – 

oprava; 

d) opravy na strojních zařízení bez vypnutí dodávky elektrické energie; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) udržovat elektrické zařízení, pravidelně kontrolovat a revidovat, okamžité 

odstraňovat závady, zabezpečovat stroj proti zneužití, ověřování správného připojení, 

zabránění neodborným zásahům do elektroinstalace.  

ad b) technická opatření zavedení přechodových můstků, chráničů volných přívodů 

(„husí krky“). 
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ad c) zajistit stroje, aby při opětovné dodávce elektrické energie nedošlo 

k samovolnému spuštění rotujících částí strojních zařízení, zajištění informování 

zaměstnanců o přerušení a opětovné dodávce elektrické energie. 

ad d) zajistit informování na hlavních vypínačích elektrické energie, že se na daném 

strojním zařízení pracuje. 

 

8.1.6 Nevhodné umístění osvětlení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) činnost na strojních zařízeních nebo výrobcích; 

b) nedostatečné zastínění vnějšího zdroje světla – snížená akomodace zraku; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) správné a vhodné osvětlení pracoviště dle platné legislativy, při poruše 

osvětlení - včasná oprava. Můžeme využít náhradních mobilních zdrojů osvětlení. 

Používat jen schválené osvětlení a kontrolované pověřenou osobou. 

ad b) zajistit zastínění světlíků proti slunečnímu záření, zajištění dostatečného 

osvětlení pracoviště, aby nedocházelo k oslňování. Pravidelná kontrola a měření 

oslnění pracovníků, zabránit vzniku možných stroboskopickým jevům. Technická 

opatření (stínící stěny, plachty, clony) 

 

8.1.7 Jiné osoby 

K identifikovanému nebezpečí byl stanoven tento druh ohrožení: 

a) pohyb osob mimo vymezený prostoru (vymezený prostor jsou uličky, průchody atd.) 

 

Ke stanovenému ohrožením navrhuji toto bezpečnostní opatření: 

ad a) zajistit dodržování pokynů pro pohyb cizích osob na pracovišti, zabránění vstupu 

nepovolaným osobám. Školení všech osob, které se zdržují s vědomím zaměstnavatele na 

jeho pracovišti 

 

8.1.8 Nepoužívání OOPP 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) zanedbání používání OOPP (oděv, boty, rukavice, brýle); 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) školení zaměstnanců o používání OOPP, pravidelná kontrola vedoucích zaměstnanců 

nad dodržováním používání. Při ztrátě funkčnosti zajistit nové. 

 

8.1.9 Vznik kožních onemocnění 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) styk pokožky obsluhy s provozní (chladící) kapalinou. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) nákup řezných kapalin (emulzí), které nedráždí lidskou pokožku, zajištění 

dodatečné ochrany pracovními prostředky (gumové rukavice). 

 

8.1.10 Popálení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) odklízení špon bez OOPP nebo bez pracovního nářadí; 

b) dotek na teplý povrch obrobku či nástroje při měření a nebo jeho výměně. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b) školení zaměstnanců o používání OOPP, pravidelná kontrola pracoviště 

vedoucími zaměstnanci. Používat pouze určené pracovní nářadí pro vykonávanou 

činnost.  

 

8.1.11 Vytvářená chybami člověka 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) snížená pozornost, nesoustředění, nedbalost, přecenění schopností (fyzickou zdatnost), 

nepříznivý zdravotní stav, únava, stres; 

b) momentální selhání. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) vedoucí zaměstnanci a spolupracovníci vzájemně sledují pracovní pohodu 

svých kolegů. Vedoucí zaměstnanci při pochybnostech o zdravotním stavu 

zaměstnance, provedou pohovor a rozhodnou o opatřeních například návštěvu lékaře, 

mimořádnou přestávku nebo ukončení pracovní směny. Dodržovat bezpečnostní 
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přestávky, dodržovat čas pro práci a oddech. V rámci možností dodržovat psychickou 

i fyzickou stránku osobnosti. Nepřekračovat fondu pracovní doby; 

ad b) při změně zdravotního stavu (nevolnost atd.) zaměstnance je zaměstnanec 

povinen informovat o této vzniklé situaci vedoucího zaměstnance, který rozhodne o 

opatřeních. 

 

8.1.12 Vytvářená hlukem 

K identifikovanému nebezpečí byl stanoven tento druh ohrožení: 

a) práce na stroji. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) Dodržováním používání OOPP a bezpečnostních přestávek. 

 

 

8.2 Horizontář  

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pracovní profesi horizontář bylo identifikováno toto specifické nebezpečí: 

• pád osob z výšky. 

 

Výše uvedené nebezpečí hrozí pověřeným osobám vykonávající obsluhu horizontek. Proto je 

v samostatné kapitole. 

 

8.2.1 Pád osob z výšky 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) obsluha strojního zařízení na pracovní lávce; 

b) kontrola obráběného materiálu z pracovní plošiny (stolu); 

c) upevňování a uvolňování obráběného materiálu na pracovní ploše stroje; 

d) vystupování a nastupování na a z pracovní lávky. 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody na obsluhu stroje. 

ad b,c,) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody na obsluhu. Používání 

přídavných zařízení. Používání vhodného OOPP. 

ad d) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody na obsluhu stroje. Zajištění 

madel, označení schodů a zábradlí (barevným šrafováním). Zajištění čistoty povrchu 

manipulačních ploch. 

 

 

8.3 Natěrač  

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pracovní profesi natěrač v dané firmě byla identifikována tato nebezpečí: 

• kontakt a inhalace chemických látek při natírání nebo přípravě povrchu 

materiálu 

• vytvářená neergonomickými polohami. 

 

Všechna výše uvedená nebezpečí hrozí všem pověřeným osobám vykonávající činnost 

natěrač. 

 

8.3.1 Kontakt a inhalace látek při natírání nebo přípravě povrchu materiálu 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) úprava, odmaštění a natírání polotovarů a výrobků 

– popálení sliznic 

– vdechování par rozpouštědel nebo ředidel 

– ohrožení očí aerosoly a dýchacích cest 

– ohrožení zdraví osob nátěrovými hmotami a lepidly 

– přímý kontkat s nátěrovými hmotami, rozpouštědly a lepidly 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody výrobců (bezpečnostní listy). 

Používat přidělené OOPP, při natírání používat odsávací zařízení a uzavírat natírací 

box a tím zabránit vniknutí škodlivých látek do dalších prostor haly. 



 56 

 

8.3.2 Vytvářená neergonomickými polohami 

K identifikovanému nebezpečí byl stanoven tento druh ohrožení: 

a) práce na, pod a uvnitř materiálu, polotovarů aj. 

 

Ke stanovenému ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečné pracovní postupy a zajišťovat dostatečný času na 

regeneraci zdraví osob. Používat pojízdných a polohovatelných židlí a lehátek. 

 

 

8.4 Svářeč 

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pracovní profesi svářeč ve firmě IMS s.r.o. byla identifikována tato nebezpečí: 

• úraz elektrickým proudem; 

• popálení; 

• záření vytvářená elektrickým obloukem; 

• inhalace prachů a par; 

• vytvářená neergonomickými polohami. 

 

Všechna výše uvedená nebezpečí hrozí osobám vykonávající profesi svářeč nebo 

zaměstnancům pracujícím v bezprostředním okolí svářeče. 

 

8.4.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem  

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) zasažení svářeče elektrickým proudem při obloukovém svařování; 

b) porušení izolace pohyblivých přívodů (přeseknutí, poškození, prodření či jiná 

mechanická poškození izolace až na holý vodič); 

c) přerušení proudu – samovolné spuštění dodávky energie – oprava; 

d) opravy strojního zařízení pod elektrickým napětím; 

e) přemísťování svářecího agregátu 

f) svařování v nádobách a uzavřených prostorech 

g) elektrický proud 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) údržba elektrického zařízení, pravidelné kontroly a revize, okamžité 

odstraňování závad, zabezpečení stroje proti zneužití, ověřování správného připojení, 

zabránění neodborných zásahů do elektroinstalace. Nepoužívat poškozených 

a nevhodných svařovacích vodičů, svařovacích svorkovnic, spojek vodičů. 

Nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářecího 

zařízení za chodu. Vyloučit možnost dotyku svařovacího stroje s vodivými předměty 

a odstranit z dosahu svářeče kovové předměty. Opravy provádět pouze pokud je stroj 

odpojen od proudu. Chránit přívody ke svařovacímu zdroji proti poškození 

(mechanickým) krytem. Vybavit svářeče izolační podložkou. 

ad b) krytování přívodních kabelů (přejezdové kryty, můstky, elektrické-kanály. 

ad c,d) zajistit stroje, aby při opětovné dodávce elektrické energie nedošlo 

k samovolnému spuštění zařízení, zajištění informovanosti zaměstnanců o výpadku 

nebo dodávce elektrické energie. Na hlavním vypínači elektrické energie při opravách 

strojního zařízení musí být informativní tabule, že na daném zařízení probíhá oprava. 

Zákaz provádění jakýchkoliv oprav pod proudem. 

ad e) odpojení svářecího agregátu od proudu před jeho přemístěním, upevnění 

a smotáním kabelů; 

ad f)  zajistit kontrolu izolace všech přívodních svařovacích kabelů, ochranu před 

dotykovým napětím, svařovací nástroj odkládat pouze na izolační desku, zajistit 

zavedení proudových chráničů, použití dielektrických rukavic. (mobilní odsávání, 

pomoc druhé pověřené osoby); 

ad g) zajistit vypnutí hlavního přívodu elektrické energie, v základní instruktáži 

zajistit informovanost zaměstnanců, kde je možnost vypnutí. Proškolení zaměstnanců 

z první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

 

8.4.2 Popálení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) roztřik žhavých částic, jisker, kapiček roztaveného kovu; 

b) zapadnutí horkých částí materiálu za oblečení, do bot; 

c) dotyk nebo styk s daným materiálem – teplým povrchem svařovaných částí výrobků; 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b,c) používat přidělené OOPP, osoby se smí pouze pohybovat po vyhrazených 

uličkách, při práci zajištění dostatečného pracovního prostoru, aby nedocházelo 

k ohrožování jiných osob, užít zástěn; Zabránění pohybu nepovolaných osob. 

 

8.4.3 Vytvářená elektrickým obloukem 

K identifikovanému nebezpečí byl stanoven tento druh ohrožení: 

a) práce bez OOPP , světelné záblesky. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) používat přidělené OOPP a jejich správné používání. Používat zástěn 

k omezení světelných jevů na pracovišti. Nátěr okolních pracovišť na bílo. 

 

8.4.4 Inhalací prachů a par 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) svařování. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) používat odsávacího zařízení. 

 

8.4.5 Vytvářená neergonomickými polohami 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) svařování pod materiálem a nebo v materiálu 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečné pracovní postupy a zajistit dostatečnou regeneraci zdraví 

osob. Používání mobilních polohovacích židlí a lehátek. 
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8.5 Zámečník 

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pracovní profesi zámečník v dané firmě byla identifikována tato nebezpečí: 

• přitlačení, naražení, úder; 

• pořezání, odření poškrábání; 

• navinutí, zapletení, zachycení; 

• bodnutí, propíchnutí; 

• vymrštění; 

• nevhodné osvětlení; 

• nepoužívání OOPP; 

• pádu osob z výšky; 

• vytvářená hlukem 

• vytvářená vibracemi 

• vytvářená neergonomickými polohami 

 

Všechna výše uvedená nebezpečí hrozí všem osobám pověřeným profesí zámečník. 

 

8.5.1 Přitlačení, naražení, úder 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) ukládání, přeprava, otáčení a manipulace s opracovávaným materiálem, dílci 

a obrobky; 

b) pád, nestabilita materiálu; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b) dodržovat správné a bezpečné pracovní postupy a návody k obsluze. Používat 

k tomu správné vázací prostředky, manipulační vozíky atd. Nepřetěžovat dané zařízení 

a pokud je nějakým způsobem poškozeno, nepřepravovat pomocí něj daný materiál. 

Mobilní lávkové konstrukce, žebříky, třetí osobou a jiné. 
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8.5.2 Pořezání, odření poškrábání 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) manipulace s materiálem 

b) sesuv materiálu; 

c) neočekávaný styk s brusným kotoučem; 

d) nedostatečná stabilita zaměstnance (zavrávorání); 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat zásady bezpečné práce a používání OOPP. Přepravovat daný 

materiál pouze tak, jak je dovoleno a pouze vyhovujícími vazadly a manipulačními 

vozíky. Při přenášení pouze do stanovených hmotností a dle bezpečných pracovních 

postupů 

ad b) zajistit materiál proti sesutí a to vhodnými podložkami a přípravky. Pravidelná 

kontrola a revize regálových stojanů. 

ad c) dodržovat správné a bezpečné pracovní postupy a návody k obsluze. 

Dostatečná stabilita obsluhy brusky, aby při zavrávorání nedošlo k pádu a poranění 

obsluhy. K broušení se smí používat jen kontrolované a revidované zařízení, aby 

všechny jeho bezpečnostní prvky byly v pořádku. V případě zjištění, jakékoliv závady 

na brusce ji okamžitě vyřadit z provozu a nepoužívat. 

ad d) dodržovat bezpečné zásady při práci na materiálu, v částech těžko dostupných 

a ve výškách. Zajistit stabilitu částí pro pohyb zaměstnanců, materiálu, dílců 

a obráběného polotovaru, po kterém se zaměstnanec pohybuje. Jištění daných 

zaměstnanců (například montážní plošina). 

 

8.5.3 Navinutí, zapletení, zachycení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) práce s bruskou – zachytnutí o kotouč, za vlasy, za volné části oděvů, rukávů, řetízky, 

hodinky a jiné; 

b) čištění běžícího stroje; 

c) pád brusky; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat správné a bezpečné pracovní postupy a návody k obsluze dle 

výrobce. Pravidelné školení o možnostech těchto rizik při vykonávané činnosti. 
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Zajištění vhodného OOPP zda má dokonalé upínání všech částí oděvu. Kontrola 

zaměstnanců zda používají přidělené OOPP. 

ad b) dbát při opravách a čištění strojního zařízení pokynů výrobce a bezpečnostních 

pokynů. Pravidelná kontrola a revize daného zařízení. Při běhu stroje je zakázáno 

vykonávat činnost v blízkosti jejich pohybujících se částí, která nesouvisí 

s vykonávanou činností. 

ad c) pravidelné kontroly zařízení a odpojování od zdroje v případě nepoužívání. 

Pracovní nástroje odkládat na bezpečném a k tomu určeném místě. 

 

8.5.4 Bodnutí, propíchnutí 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) pád osoby na špony, části přístrojů a nástrojů 

b) montážní operace – bodnutí nástrojů do ruky 

c) neopatrný pohyb v blízkosti ostrých hran opracovávaného materiálu; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) pravidelná kontrola a úklid pracoviště. Zakrytování částí strojních zařízení, 

která jsou ostrá a mohla by způsobit zranění zaměstnanců. V případech, kdy strojní 

zařízení nebo obráběný materiál zasahuje trvale nebo po dobu vykonávané práce do 

uliček jsou o tomto možném riziku informováni ostatní osoby bezpečnostní značkou.   

ad b) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody výrobce. Používat přidělené 

OOPP a nevykonávat činnosti, které by mohly ohrozit samotného zaměstnance. 

ad c) dbát zvýšené pozornosti v blízkosti ostrých a jinak nebezpečných částí 

materiálů. Dodržovat používání správných nástrojů a pomocných materiálů, které jsou 

bez závad.  Oblast se zvýšeným nebezpečím označit výstražnými tabulemi. 

 

8.5.5 Vymrštění 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) broušení materiálu – brusný kotouč, obroušené části materiálu; 

b) nedostatečné upevnění broušeného materiálu – vmetení do prostoru; 

c) vymrštění nástrojů; 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) pravidelná kontrola a revize používaného zařízení. Používání OOPP. Zajištění 

bezpečného pracovního prostoru při vykonávané činnosti. Směr odlétajících částí 

nesmí být proti osobám v blízkosti obrábění ani proti hořlavému materiálu. 

Na nástrojích musí být vždy vyznačen směr otáčení strojního zařízení. 

ad b) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody výrobce. Používat kvalitních 

brusných kotoučů a nástrojů. 

ad c) zajistit kontroly daného pracovního prostoru před zahájením pracovní činnosti. 

Dodržovat používání vhodných OOPP. Pravidelná kontrola upevnění nástrojů. 

 

8.5.6 Nevhodné osvětlení  

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) práce na obráběném materiálu – nedostatečné nebo chybějící osvětlení; 

b) práce uvnitř opracovávaného materiálu nebo pod ním; 

c) nedostatečné zastínění vnějšího zdroje světla – snížená akomodace zraku; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) správně a vhodně osvětlit pracoviště dle platné legislativy, při poruše osvětlení, 

včasná oprava. 

ad b) zajistit přídavné světelné zdroje, které jsou dostatečně mobilní a stabilní pro 

práci v uzavřených prostorech. Jejich upevnění musí být zajištěno i pro případy 

stísněných prostor (úchytné systémy, magnety).  

ad c) zajistit zastínění světlíků proti slunečnímu záření, zajištění dostatečného 

osvětlení pracoviště, aby nedocházelo k oslňování. 

  

8.5.7 Nepoužívání OOPP 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) nepoužívání OOPP (oděv, boty, rukavice, brýle); 

b) užití jiných, nevhodných nebo počkozených OOPP 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b) zakázat vykonávání pracovní činnosti bez přiděleného OOPP. Vedoucí 

zaměstnanci kontrolují dodržování používání OOPP. Zajistit informovanost 

zaměstnanců o způsobech výměny a přibližné doby životnosti OOPP. 
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8.5.8 Pád osob z výšky 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) při práci na daném montážním celku nebo svařenci bez zajištění zaměstnance proti 

pádu; 

b) při nedostatečné stabilitě montážního celku nebo svařence. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b) dodržovat bezpečné pracovní postupy, používat mobilní rampy a plošiny. 

Používat přidělené OOPP a zajistit materiálu proti pohybu. 

 

8.5.9 Vytvářená hlukem 

K identifikovanému nebezpečí byl stanoven tento druh ohrožení: 

a) práce s bruskou 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat používání přidělených OOPP a bezpečnostních přestávek 

 

8.5.10 Vytvářená vibracemi 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) práce s bruskou 

 

Ke stanovenému ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat používání OOPP a bezpečnostních přestávek 

 

8.5.11 Vytvářená neergonomickými polohami 

K identifikovanému nebezpečí byl stanoven tento druhy ohrožení: 

a) práce s bruskou 

 

Ke stanovenému ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečné pracovní postupy a zajišťovat dostatečný času na 

regeneraci zdraví osob. Používat pojízdných a polohovatelných židlí a lehátek. 
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8.6 Pohyb osob na pracovišti  

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pohyb osob na pracovišti dané firmy byla identifikována tato nebezpečí: 

• pád osob na rovině; 

• pořezání, odření, poškrábání, propíchnutí; 

• přejetí, sražení; 

• naražení, přiražení. 

 

Všechna výše uvedená nebezpečí hrozí všem osobám pohybujícím se na pracovišti, tedy 

jak zaměstnancům, tak i osobám zdržujícím se zde s vědomím zaměstnavatele. 

 

8.6.1 Pád osob na rovině 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) chůze na kluzkém, mastném, mokrém, zabláceném a jinak znečištěném povrchu 

pracoviště a ve spojovacích uličkách; 

b) ukládání a skladování zpracovaného materiálu, výrobků aj. do uliček; 

c) nedostatečný úklid materiálu, částí obráběného materiálu; 

d) pohyb v pracovním prostoru zámečníků, kde se vyskytují ve velkém množství 

elektrická vedení od ručního nářadí; 

e) pohyb v prostoru skladovaného materiálu s nedostatečným manipulačním 

prostorem. 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) organizační opatření - úklid bude prováděn buď před ranní směnou nebo po 

odpolední směně, aby se možnost rizika uklouznutí při úklidu snížila na minimum. 

Zablácení a jiné technické nehody budou odstraňovány pravidelně a bez větších 

prodlev. Při nemožnosti včasného odstranění znečištěného povrchu musí být prostor 

označen informativními tabulemi.  

ad b) skladování materiálu do uliček je přísně zakázáno a je prováděna pravidelná 

kontrola, která tyto nedostatky odstraňuje. Pravidelná školení a informovanost 

zaměstnanců (nástěnky a informační tabule) by měla tato rizika omezit. Vedoucí 

pracovníci mají za povinnost zjištěné závady bezpodmínečně odstranit.  
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ad c) odklízet materiál nebo jeho části na konci každé směny, kdy mají zaměstnanci 

vymezený čas na provedení úklidu pracoviště. Během směny je na pracovišti přítomen 

jeden zaměstnanec, který provádí pravidelný úklid pracoviště.  

ad d) pohyb osob v pracovním prostoru zámečníků je přísně zakázán; je povolen 

pouze v uličkách k tomu určených. V případech, kdy není možné elektrické vedení 

vést jinde než přes uličku, jsou zaměstnanci povinni využívat přechodových můstků či 

rozvodných elektrokanálů. 

ad e) změna organizace práce, stavební úpravy pracoviště. Zvětšení prostorů pro 

skladování materiálu. Navýšení kapacity skladovacích prostor mimo provozní halu. 

Proškolení zaměstnanců z bezpečnostního předpisu pro manipulaci a skladování 

materiálů. 

 

8.6.2 Pořezání, odření, poškrábání, propíchnutí 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) manipulace s materiálem; 

b) sesuv materiálů, dílců nebo polotovarů; 

c) styk s kovovými třískami; 

d) pohyb v blízkosti strojního zařízení, kde dochází k odlétání kovových částic; 

e) neočekávané odlétnutí částí nástrojů nebo obráběného materiálu. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečnostní pokyny pro manipulaci s materiálem, obrobky 

a používat OOPP. Pro vykonávanou činnost používat jen určené nebo předepsané 

vázací prostředky či manipulační vozíky; pokud je vázací prostředek nevhodný pro 

přepravu, vyžádat si ve výdejně nový či jiný. Nepřenášet těžší kusy než je dovoleno. 

Využívat manipulačních vozíků nebo jeřábů; 

ad b) dodržovat bezpečnostní pokyny pro manipulaci skladování. Veškerý materiál 

zajistit proti pohybu (zarážky nebo uložení do speciálně připravených palet či bunkrů). 

Při zjištění špatného uložení okamžitě informovat svého nadřízeného; 

ad c) zajistit uložení části kovového materiálu (třísky) do bunkrů a připravených 

úložných nádob. Pravidelný úklid pracoviště, pravidelná kontrola pracovního stroje 

a pracoviště tak, aby kovové třísky nebyly zdrojem možného rizika. Podzemní bunkry 

musí být zabezpečeny proti pádu osob (řetízek, kryty, zástěny); 
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ad d) dodržovat pohyb po vyznačených uličkách. Dodržovat pokyny pověřené osoby. 

Pro zaměstnance je povinnost dodržovat používání OOPP, popřípadě používat 

ochranná skla či jiné bezpečnostní prvky, které jsou součástí strojního zařízení; 

ad e) pravidelně kontrolovat a provádět revize daného zařízení a omezit možné 

následky. 

 

8.6.3 Přejetí, sražení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) pohyb po komunikacích; 

b) nedostatečný výhled z uliček nebo schodišť; 

c) činnost obsluhy manipulačního vozíku. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat pokyny pověřené osoby, pohybovat se pouze v uličkách a ve 

vymezených prostorech. Zajistit bezpečnostní značky, které upozorňují na možné 

druhy ohrožení. Zpracovat místní provozní řád pro manipulační vozíky; 

ad b) dbát zvýšené opatrnosti při scházení ze schodů do pracovního prostoru. Umístit 

bezpečnostní značky upozorňující o možných zdrojích rizika. Bezpečnostní značení 

schodiště. Možná přídavná zařízení, jako jsou např.  zrcadla. 

ad c) dodržovat bezpečnostní pokyny, návody výrobce a místní provozní řád. 

 

8.6.4 Naražení, přiražení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) činnost manipulačního vozíku s přepravovaným materiálem; 

b)  zhoupnutí zavěšeného břemene na jeřábu; 

c) rychlé přemisťování materiálu na jeřábu; 

d) zachycení materiálu o překážku; 

e) samovolné zavření automatických vrat; 

f) neočekávaný pohyb dveří; 

g) pohyb a zachycení pracovníků o pevné konstrukce, stroje apod. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečnostní pokyny pro vykonávanou činnost a návody výrobců. 

Školit zaměstnance a povolit obsluhu pouze pověřeným a způsobilým zaměstnancům. 
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Všichni zaměstnanci obsluhující manipulační vozík musí mít průkaz řidiče 

manipulačního vozíku;  

ad b) dodržovat bezpečnostní pokyny a návody výrobců. Přepravovat materiál pouze 

s napnutými vázacími prostředky; 

ad c) přepravovat materiál pouze takovou rychlostí, která nezpůsobí jeho zhoupnutí; 

ad d) přepravovat materiál pouze v místech s dostatečným manipulačním prostorem. 

V případě zvýšeného nebezpečí nebo snížení přehlednosti při přepravě materiálu je 

nutné využít pověřenou osobu; 

ad e), f) pravidelně kontrolovat a provádět revize. Nezdržovat se v prostoru dveří. 

V nutnosti setrvání v prostoru dveří je nutno je zabezpečit proti pohybu; 

ad g) pohybovat se v prostoru uliček a vyhrazených míst, dbát pokynů 

bezpečnostních značek. 

 

 

8.7 Manipulační vozíky  

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pracovní profesi natěrač v dané firmě byla identifikována tato nebezpečí: 

• pád břemene 

• přitlačení, náraz, stlačení 

• Pád osob z výšky 

 

Všechna výše uvedená nebezpečí hrozí všem pověřeným osobám vykonávající činnost 

s manipulačními vozíky. 

 

8.7.1 Pád břemene 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) nakládka, překládka a vykládka materiálu; 

b) přeprava materiálu – špatné uložení, uvolnění, nezajištění, nepřipevnění, přetížení 

nebo sesutí; 

c) náraz, kolize s jiným předmětem, zařízením nebo osobou; 

 



 68 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody na obsluhu. Zajištění pomoci 

další pověřenou osobou. Obsluhovat manipulační vozík smí jenom osoba odborně 

způsobilá k vykonávané činnosti; 

ad b) nepřetěžovat zařízení, zajišťovat upevnění přepravovaného břemene i přesto, 

že se materiál přesouvá jen na malou vzdálenost. 

ad c) zajistit volný průjezd, v případě nedostatečného prostoru využití další pověřené 

osoby. Značení průjezdů barevně – žlutočerným šrafováním. 

 

8.7.2 Přitlačení, náraz, stlačení 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) přeprava materiálu – přiražení osoby (končetin) vozíkem nebo pohyblivou částí 

vozíku; obsluhovat manipulační vozík smí jenom osoba odborně způsobilá 

k vykonávané činnosti; 

b) spouštění materiálu – přiražení nebo přiražení rukou či nohou vidlicemi k podlaze, 

rampě, regálové podlaze; 

c) zvedání – zasažení střešní konstrukce, elektrických rozvodů, jeřábové dráhy; 

d) průjezd – zachycení a naražení do pracovníka nebo osoby zdržující se na pracovišti 

s vědomím zaměstnavatele. 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b) dodržovat bezpečné pracovní postupy a návody na obsluhu. Zákaz pohybu 

nepovolaným osobám v blízkosti manipulačních vozíků. 

ad c) dodržovat maximální zdvih manipulačního vozíku. Dbát bezpečnostních 

pokynů a návodu výrobce. Ve venkovních prostorech vykonávat činnost 

s manipulačním vozíkem pod elektrickým vedením je zakázáno. 

ad d) zákaz pohybu nepovolaným osobám v blízkosti manipulačních vozíků. 

 

 

8.7.3 Pád osob z výšky 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) nakládat, vykládat materiál na rampě, volném okrji plošiny, lávek a pracovních plošin; 

b) práce na plošině; 

c) vstup na plošinu, žebřík, schůdky, překračování mezery mezi plošinami; 
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Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b,c) dodržovat bezpečné pracovní postupy, používat přídavných zařízení pro 

zajišťování materiálu, barevné rozlišení konců plošin (šrafování), madel, zábradlí atd. 

 

 

8.8 Ruční manipulace s materiálem 

 

Identifikace nebezpečí  

Pro pracovníky, kteří ručně přenášejí nebo manipulují s materiálem (ručně) byla 

identifikována tato nebezpečí: 

• pořezání, odření, poškrábání 

• bodnutí, propíchnutí  

• přitlačení, naražení, úder 

• přetížení, namožení, natržení nebo natažení svalů 

 

Všechna výše uvedená nebezpečí hrozí všem pověřeným osobám, které ručně manipulují 

s materiálem. 

 

8.8.1 Pořezání, odření, poškrábání 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) při ukládání, přepravě a manipulaci s materiálem; 

b) při přenášení a uklouznutí osoby nebo vysmeknutí materiálu; 

c) pádu materiálu z prostoru, kde byl skladován a nebo z rukou; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) používat vhodné OOPP, při špatné možnosti uchopení použít manipulačních 

vozíků, pomoci druhé osoby nebo využití  přípravky na přenášení materiálu; 

ad b) přenášet jen břemena do 20kg, pouze na krátkou vzdálenost, jinak využít 

jeřábu nebo manipulačních vozíků; 

ad c) kontrolovat a revidovat regály a zakládací plošiny. Dodržovat bezpečnostní 

pokyny pro manipulaci s materiálem. 
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8.8.2 Bodnutí, poškrábání 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) pří pádu osoby na špony, břity nástrojů, hrany materiálu aj.; 

b) při montážních operacích – bodnutí nástrojů do rukou a jiných částí těla; 

c) při neopatrném pohybu při ostrých hranách opracovávaného materiálu; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) odklízet kovové třísky pravidelně z pracoviště, skladovat nástroje a materiál 

v prostorech k tomu určených. Ostré části nástrojů musí být krytovány, pokud nejsou 

uloženy v prostorech pro to vyhrazených. 

ad b) dbát bezpečnostních pokynů a návodů výrobce. Dbát zvýšené opatrnosti při 

vykonávané činnosti. 

ad c) věnovat se plně vykonávaným činnostem. 

 

8.8.3 Přitlačení, naražení, úder 

K identifikovanému nebezpečí byly stanoveny tyto druhy ohrožení: 

a) špatná manipulace; 

b) nedostatek místa pod zvedaným materiálem; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a,b) dodržovat bezpečnostní pokyny. Materiál vždy ukládat na určená místa 

a přípravky k tomuto účelu určených 

 

8.8.4 Přetížení, namožení, natržení nebo natažení 

K identifikovanému nebezpečí byl stanoven tento druh ohrožení: 

a) při přenášení velkého množství materiálu, neforemného materiálu, nedostatečně 

uzpůsobeného k přepravě rukama, těžkého materiálu; 

 

Ke stanoveným ohrožením navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

ad a) dbát na dostatečný čas na regeneraci a pravidelnost zátěže organismu. 

Využívání mechanizace a přípravků k nesení materiálu. Využití druhé osoby pro 

manipulaci s materiálem. 
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9 Bezpečnostní opatření 

Kapitola je zaměřena na celkové shrnutí zjištěných závad v oblasti BOZP  ve firmě 

a navrhuje potřebná opatření na jejich odstranění. 

 

9.1 Zjišt ěné závady 

a) Při nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo změně pracovní profese (činnosti) 

nejsou tito zaměstnanci proškoleni z pokynů výrobce a návodů na obsluhu 

strojních zařízení. 

b) Není zpracován místní provozní řád. 

c) Není zpracován bezpečnostní pokyn pro manipulační vozíky. 

d) Obsluha manipulačních vozíků není dostatečně kvalifikována pro obsluhu 

manipulačních motorových vozíků s vlastním pohonem. 

e) Nejsou používány osobní ochranné pracovní pomůcky. 

f) Zaměstnanci nedodržují bezpečnostní pokyny pro vykonávanou činnost. 

g) Není zpracován havarijní plán pro případ mimořádné události. 

h) Chybí novelizace pracovního řádu dle platné legislativy. 

i) Není zpracován bezpečnostní pokyn upravující pohyb zaměstnanců jiných 

zaměstnavatelů a učňů.  

j) Podlahy ve výrobní hale nejsou dostatečně upraveny pro bezpečný pohyb osob, 

mají nebezpečné prohlubně a otvory. Ohraničující pruhy, vyznačené žlutou 

barvou, nedostatečně plní svou funkci, a to též z důvodu částečného znečištění 

podlah ve výrobní hale a jejich opotřebení. 

k) Ve výrobní hale nejsou pohyblivé a poddajné přívody energií chráněny proti 

mechanickému poškození v místě styku s podlahou.  

l) V areálu IMS s.r.o. není dostatečné bezpečnostní značení. (Bezpečnostní značky 

nejsou čitelné nebo částečně poškozené a nebo úplně chybí. 

 

 

 

 

 

 



 72 

9.2 Návrhy na opatření 

ad a) Návody na obsluhu strojních zařízení a pokyny výrobce budou zpřístupněny 

v elektronické podobě ve vnitřní počítačové síti, kopie návodů a pokynů budou 

u každého strojního zařízení a u vedoucích zaměstnanců ve výrobní hale.  

ad b) Místní provozní řád jsem zpracoval na základě specifických potřeb IMS s.r.o., 

se kterým byli všichni zaměstnanci seznámeni. 

ad c) Bezpečnostní pokyn pro manipulační vozíky jsem zpracoval. Všichni 

zaměstnanci obsluhující dané zařízení byly seznámeni s tímto bezpečnostním 

pokynem. 

ad d)  Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

BOZP, včetně seznámení s riziky, která vyplývají z činnosti daného zaměstnance. 

Byla pověřena odpovědná osoba za provoz manipulačních vozíků s vlastním 

pohonem. Všichni zaměstnanci obsluhující manipulační vozíky byli pověřeni 

k výkonu své pracovní činnosti. 

ad e) Dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., jsou přiděleny všem zaměstnancům OOPP. 

Vedoucí zaměstnanci budou důsledně kontrolovat zaměstnance,  zda dodržují 

používání přidělených OOPP. 

ad f) Pravidelná kontrola pracoviště vedoucími zaměstnanci. Pravidelná kontrola 

dodržování bezpečnostních pokynů vedoucími zaměstnanci nebo bezpečnostním 

technikem. O kontrole provést vždy písemný záznam a specifikovat zjištěné 

nedostatky při nedodržování bezpečnostních postupů. Ke každému určenému 

nedostatku navrhnout nápravné opatření. Důsledně kontrolovat navržené nápravné 

opatření. 

ad g) Zpracoval jsem havarijní plán pro případ mimořádné události. Všichni 

zaměstnanci  s tímto plánem byli seznámeni. Do plánu jsou zapracována specifika, 

která souvisí se sídlem IMS s.r.o. v areálu firmy Unex a.s. 

ad h)  Pracovní řád jsem přepracoval a zapracoval  do něj platnou legislativu. 

Do pracovního řádu byla také zapracována nová organizace práce a bezpečnostní 

politiky IMS s.r.o. 

ad i) Zpracoval jsem bezpečnostní pokyn upravující pohyb zaměstnanců jiných 

zaměstnavatelů a učňů, vyhodnotil jsem rizika a zpracoval osnovy pro školení. 

ad j) Navrhnul jsem nivelaci podlah. Nejprve bylo odstraněno její znečištění a poté 

byly natřeny stávající ohraničující pruhy. 
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ad k) Nechal jsem vyrobit přechodové můstky a rozvodné kanály pro dodávku 

různých druhů energií. Zaměstnanci na pracovišti byli obeznámeni s důvody jejich 

používání. Pracoviště budou kontrolována vedoucími zaměstnanci,  zda jsou mnou 

navržená opatření dodržována. 

ad l) Navrhuji obnovení bezpečnostních značek dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. A dále 

také dle zákona č. 309/2006 Sb. umístit bezpečnostní značky, které poskytují 

informace o BOZP. 
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Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo nastínění možných řešení, jak postupovat při 

posuzování a hodnocení pracovních rizik. Pokusil jsem se využít vhodného způsobu dílčích 

kroků pro hodnocení a analýzu pracovních rizik tak, aby byl proces hodnocení a posuzování  

zjednodušen a zpřehledněn.  

Práce předkládá výčet  nejvíce používaných metod vedoucích k vyhodnocení rizik. 

Z daného výčtu metod jsem zvolil jednu, kterou jsem aplikoval při hodnocení a analýze 

pracovních rizik ve firmě IMS s.r.o. Vybral jsem jednoduchou bodovou polokvantitativní 

metodu „PNH“, jejíž přednost spatřuji v možném zohlednění názoru hodnotitele systému. 

Analyzoval jsem daný systém na základě svých zkušeností s výrobním procesem ve firmě. 

Pracovní rizika jsem vyhodnotil pro nejvíce specifické pracovní profese v dané firmě, 

jako jsou profese soustružník, frézař, horizontář, vrtař, zámečník, svářeč a natěrač. Z důvodu 

rozsáhlosti oblasti BOZP jsem množství vyhodnocených rizik vztáhl na ta, která jsou typická 

pro posuzované pracovní profese v IMS s.r.o. Hodnotil jsem následující druhy nebezpečí: 

přitlačení, naražení, úder; pořezání, odření, poškrábání, propíchnutí; navinutí, zapletení, 

zachycení; vymrštění; nebezpečí úrazu elektrickým proudem; nevhodné umístění osvětlení; 

jiné osoby; nepoužívání OOPP; vznik kožních onemocnění; popálení; nebezpečí vytvářená 

chybami člověka; nebezpečí vytvářená hlukem; nebezpečí vytvářená vibracemi; pádu osob 

z výšky; pád osob na rovině; kontakt a inhalace chemických látek při natírání a úpravě 

materiálu, vytvářená neergonomickými polohami; záření vytvářená elektrickým obloukem; 

inhalace prachů a par; přejetí sražení; naražení, přiražení manipulačním vozíkem; pád 

břemene, přetížení, namožení, natržení nebo natažení svalů;  

Ne všechna vyhodnocená pracovní rizika jsou však akceptovatelná. Jako nežádoucí 

rizika byla vyhodnocena tato: pád osob z výšky při nakládání a vykládání materiálu na nebo 

z manipulačního vozíku, pád osob na rovině při ukládání a skladování materiálu nebo 

výrobků do uliček a vymrštění součástí nebo špon při nesprávném zakrytování rotujících části 

stroje. Nežádoucí rizika je nutné omezit v co nejkratším čase. Musí být realizována 

bezpečnostní opatření, která musí být v souladu s navrženým plánem řízení rizik. Doporučuji, 

aby po realizaci řízení rizik bylo provedeno následné zhodnocení úrovně bezpečnostních 

opatření.   

V závěrečné kapitole jsem navrhl bezpečnostní opatření pro každé speciální 

identifikované ohrožení zaměstnanců nebo jiných osob a to z důvodu větší přehlednosti 

a snazšího zavedení do pracovního procesu. Mnou navržená bezpečnostní opatření pro 
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hodnocené profese jsou následující: dodržování bezpečných pracovních postupů, návodů na 

obsluhu strojních zařízení a pokynů výrobce; 

Materiál, obrobky a výrobky musí být zajištěny proti pohybu – zarážkami, uložením 

do speciálních připravených palet či bunkrů; kovové třísky musí být pravidelně odklízeny 

a uloženy v bunkrech nebo ve speciálních nádobách. Strojní zařízení musí být pravidelně 

kontrolováno a revidováno. Zaměstnanec smí pouze používat určené, vhodné a nepoškozené 

pracovní nářadí a nástroje. 

Vypracoval jsem bezpečnostní pokyny pro manipulační vozíky a bezpečnostní pokyn 

upravující pohyb zaměstnanců jiných zaměstnavatelů a učňů. Zpracoval jsem havarijní plán 

pro případ mimořádné události a místní provozní řád. Přepracoval a zapracoval jsem platnou 

legislativu do pracovního řádu. Navrhl  jsem organizační opatření, která povedou ke snížení 

vzniku rizika na pracovišti.  

Po akceptování mnou výše uvedených připomínek a zjištěných skutečností není 

žádných závažných důvodů, aby firma nemohla usilovat o zařazení do programu „Bezpečný 

podnik“. Mám za to, že v poslední době se bezpečnosti práce věnuje zvýšená pozornost 

a vedení firmy má velký zájem o zlepšení celkové úrovně BOZP, což se projevuje i zájmem 

o zapojení se do programu „Bezpečný podnik“.  
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Příloha č. 1 Politika BOZP [10] 

 
 

Politika BOZP fa IMS s.r.o. 
 

→ Vedení společnosti Industrial Machine Service s.r.o. bude usilovat do konce roku 2008, 

aby veškeré aktivity firmy, strategické cíle a plány směřovali k zvýšení bezpečnosti  

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci na všech úrovních firmy. 

→ Zvláštní pozornost směřujeme především do oblasti splnění podmínek programu 

      „Bezpečný podnik“. 

→ Aktivní přístup k oblasti BOZP, identifikaci rizik a jejich snižování. 

 

Jak chceme těchto zásad dosáhnout? 

› zavedením systému řízení BOZP podle programu „Bezpečný podnik“ 

› certifikací programu „Bezpečný podnik“ 

› dodržování směrnic firmy IMS 

› pravidelnými kontrolami 

› zavedením systémů „neustálého zlepšování“ 

› zapojením zaměstnanců do tvorby a rozvíjení systému BOZP  

› vedením a motivací zaměstnanců k zodpovědnosti za ochranu zdraví a bezpečnosti nejen 

vlastní, ale i jiných osob 

 

Vedení organizace se zavazuje: 

® zlepšení procesů formou podáváním návrhů 

® politiku BOZP každý rok upřesnit a zhodnotit cíle a vytvářet na pracovišti podmínky pro 

její zlepšování 

® zajistit nezbytné zdroje pro plnění cílů politiky – materiální i lidské 

® v přípravě a realizaci všech opatření jít v souladu s platnou právní legislativou 

® zpřístupnit politiku BOZP široké veřejnosti 
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Od zaměstnanců vedení organizace očekává: 

© dodržování interních předpisů, směrnic, platné právní legislativy, opatření a příkazy vedení 

© dbát na plnění všech pracovních povinností  

© zlepšovat zaváděné opatření formou návrhů 

 

V Brníčku 26.10.2007 

Schválil: 

Pavel Martinka Ing. Václav Konečný Vlastimil Navrátil 

Jednatel Vedoucí výroby Technický ředitel 
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Příloha č. 2 Dělení rizika [11] 
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Příloha č. 3 Algoritmus řízení rizika [4] 
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Příloha č. 4 Diagram postupu hodnocení rizika [5] 
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Příloha č. 5 Diagram řízení rizika v IMS 
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Příloha č. 6 Soustružník, frézař, horizontář a vrtař 

Soustružník       Frézař 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontář        Vrtař 
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Příloha č. 7 Zámečník [12] 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 Svářeč [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 Natěrač [12] 
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Příloha č. 10 Záznam pro vyhodnocení metody „PNH“ 

VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI RIZIKA 

POSUZOVANÝ 

OBJEKT 

(systém) 

NEBEZPEČÍ 
IDENTIFIKACE 

OHROŽENÍ 

P N H R 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
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Příloha č. 11  Vyhodnocená rizika  

 

VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

POSUZOVANÝ OBJEKT 

(systém) 
NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE OHROŽENÍ 

P N H R 

zavádět nebo výměňovat obráběný materiál – nevhodné upevnění obráběného 

materiálu do hrotů strojního zařízení nebo na pracovní stůl; neodborné vazačské 

práce – přitlačení prstů rukou mezi vázací prostředky, upevňovaný nebo 

vyměňovaný materiál či obrobek a nářadí; 

1 2 2 4 

nečekané uvedení stroje do chodu, (samovolně); 1 2 1 2 

8.1.1  přitlačení, naražení, 

úder; 

uvolnění obrobku z hrotů nebo pracovního stolu. 1 2 1 2 

upevňování nebo výměna obráběcího nástroje do upínacího zařízení; 1 1 2 2 

manipulace s materiálem; 2 2 2 8 

sesuv materiálů, dílců nebo polotovarů; 1 2 2 4 

kontakt s kovovými třískami, nástroji nebo materiálem; 2 2 2 8 

pohyb v blízkosti strojního zařízení, kde dochází k odlétání kovových třísek; 3 2 2 12 

neočekávané odlétnutí částí nástrojů nebo obráběného materiálu; 1 2 2 4 

Soustružník – pracovní 

profese soustružník, vrtař, 

horizontář a frézař. 

8.1.2   Pořezání, odření, 

poškrábání, propíchnutí, 

napíchnutí 

kontakt s nástroji nebo materiálem. 2 2 2 8 
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pracovní činnost v blízkosti rotujících částí stroje může dojít k navinutí (zachycení) 

nebo zapletení vlasů (skalpování), volných částí pracovních oděvů, prstýnků, 

řetízků, náramků, hodinek a rukavic; 

2 3 2 12 

obrábění bez možnosti užití krytování – obrábění dlouhého tyčového materiálu 

a obrobků velkých rozměrů (průměrů); 
2 2 2 8 

čištění běžícího stroje; 2 2 1 4 

přeměřování obráběného materiál za chodu stroje; 2 2 2 8 

8.1.3 Navinutí, zapletení, 

zachycení 

opravy stroje 2 3 2 12 

nesprávné upevnění materiálu do vřetena; 1 2 2 4 

nedostatečné odstranění špon z obráběného materiálu; 1 2 1 2 

nesprávné zakrytování rotujících částí stroje – odletující špony; 3 2 3 18 

ponechané nářadí, pomůcky, materiál a jiné v dosahu rotujících částí strojního 

zařízení. 
1 2 2 4 

neopatrné odtraňování špon bez použití pomůcek nebo při odfukování špon (velký 

tlak vzduchové pistole); 
2 1 1 2 

Soustružník – pracovní 

profese soustružník, vrtař, 

horizontář a frézař. 

8.1.4 Vymrštění 

roztržení nářadí (brusný kotouč), sklíčidla – úder; 1 2 2 4 

nepřímý dotyk, obsluhy strojního zařízení; 1 2 1 2 

porucha izolace pohyblivých přívodů (přeseknutí, rozříznutí, prodření a jiného 

mechaniského poškození izolace na holý vodič); 
2 2 2 8 

přerušení proudu – samovolné spuštění při obnově dodávky elektrické energie – 

oprava; 
1 2 1 2 

8.1.5 Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem 

opravy na strojních zařízení bez vypnutí dodávky elektrické energie; 1 2 2 4 

činnost na strojních zařízeních nebo výrobcích; 1 2 1 2 

Soustružník – pracovní 

profese soustružník, vrtař, 

horizontář a frézař. 

8.1.6 Nevhodné umístění 

osvětlení nedostatečné zastínění vnějšího zdroje světla – snížená akomodace zraku; 2 2 1 4 
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8.1.7 Jiné osoby pohyb osob mimo vymezený prostoru (vymezený prostor jsou uličky, průchody 
atd.) 

2 1 1 2 

8.1.8 Nepoužívání OOPP zanedbání používání OOPP (oděv, boty, rukavice, brýle); 2 2 2 8 

8.1.9 Vznik kožních 

onemocnění 
styk pokožky obsluhy s provozní (chladící) kapalinou; 1 1 1 1 

odklízení špon bez OOPP nebo bez pracovního nářadí; 1 2 1 2 
8.1.10 Popálení 

dotek na teplý povrch obrobku či nástroje při měření a nebo jeho výměně. 2 2 1 4 

snížená pozornost, nesoustředění, nedbalost, přecenění schopností (fyzickou 
zdatnost), nepříznivý zdravotní stav, únava, stres; 

1 2 1 2 8.1.11 Vytvářená chybami 

člověka momentální selhání. 2 2 2 8 

8.1.12 Vytvářená hlukem práce na stroji 2 1 1 2 
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VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI RIZIKA 
POSUZOVANÝ OBJEKT 

(systém) 
NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE OHROŽENÍ 

P N H R 

obsluha strojního zařízení na pracovní lávce; 1 2 1 2 

kontrola obráběného materiálu z pracovní plošiny (stolu); 2 2 1 4 

upevňování a uvolňování obráběného materiálu na pracovní ploše stroje; 2 2 1 4 

Horizontář 

 
8.2.1 Pád osoby z výšky 

vystupování a nastupování na a z pracovní lávky. 1 2 1 2 

8.3.1 Kontakt a inhalace 

chemických látek při 

natírání nebo přípravě 

povrchu materiálu 

úprava, odmaštění a natírání polotovarů a výrobků 

– popálení sliznic 

– vdechování par rozpouštědel nebo ředidel 

– ohrožení očí aerosoly a dýchacích cest 

– ohrožení zdraví osob nátěrovými hmotami a lepidly 

– přímý kontkat s nátěrovými hmotami, rozpouštědly a lepidly 

2 2 1 4 

Natěrač 

8.3.2 vytvářená 

neergonomickými 

polohami 

práce na, pod a uvnitř materiálu, polotovarů aj. 2 1 1 2 
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VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI RIZIKA 
POSUZOVANÝ OBJEKT 

(systém) 
NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE OHROŽENÍ 

P N H R 

zasažení svářeče elektrickým proudem při obloukovém svařování; 1 2 2 4 

porušení izolace pohyblivých přívodů (přeseknutí, poškození, prodření či jiná 

mechanická poškození izolace až na holý vodič); 
2 2 2 8 

přerušení proudu – samovolné spuštění dodávky energie – oprava; 1 2 1 2 

opravy strojního zařízení pod elektrickým napětím; 1 2 2 4 

přemísťování svářecího agregátu 2 1 1 2 

svařování v nádobách a uzavřených prostorech 2 2 2 8 

8.4.1 Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem 

elektrický proud 2 2 2 8 

roztřik žhavých částic, jisker, kapiček roztaveného kovu; 2 2 1 4 

zapadnutí horkých částí materiálu za oblečení, do bot; 1 2 1 2 
8.4.2 Popálení 

dotyk nebo styk s daným materiálem – teplým povrchem svařovaných částí 

výrobků; 
2 2 2 8 

8.4.3 Záření vytvářená 

elektrickým obloukem 
práce bez OOPP , světelné záblesky. 2 2 1 4 

8.4.4 Inhalace prachů a 

par 
svařování. 2 2 1 4 

Svářeč 

8.4.5 vytvářená 

neergonomickými 

polohami 

svařování pod materiálem a nebo v materiálu 2 1 1 2 

 

POSUZOVANÝ OBJEKT NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE OHROŽENÍ 
VYHODNOCENÍ 
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ZÁVAŽNOSTI RIZIKA 
(systém) 

P N H R 

ukládání, přeprava, otáčení a manipulace s opracovávaným materiálem, dílci 
a obrobky; 

1 2 2 4 8.5.1 Naražení, 

přitlačení, úder 
pád, nestabilita materiálu; 1 2 2 4 

manipulace s materiálem 1 1 1 1 

sesuv materiálu; 1 2 1 2 

neočekávaný styk s brusným kotoučem; 1 2 2 4 

8.5.2 Pořezání, odření, 

poškrábání 

nedostatečná stabilita zaměstnance (zavrávorání); 2 2 2 8 

práce s bruskou – zachytnutí o kotouč, za vlasy, za volné části oděvů, rukávů, 
řetízky, hodinky a jiné; 

2 2 2 8 

čištění běžícího stroje; 1 2 2 4 
8.5.3 Navinutí, zapletení, 

zachycení 
pád brusky 1 2 1 2 

pád osoby na špony, části přístrojů a nástrojů 1 2 1 2 

montážní operace – bodnutí nástrojů do ruky 2 2 2 8 8.5.4 Bodnutí, propíchnutí 

neopatrný pohyb v blízkosti ostrých hran opracovávaného materiálu; 1 1 2 2 

broušení materiálu – brusný kotouč, obroušené části materiálu; 2 2 1 4 

;nedostatečné upevnění broušeného materiálu – vmetení do prostoru; 1 2 1 2 8.5.5 Vymrštění 

vymrštění nástrojů; 1 2 2 4 

práce na obráběném materiálu – nedostatečné nebo chybějící osvětlení; 2 2 1 4 

práce uvnitř opracovávaného materiálu nebo pod ním; 2 2 1 4 8.5.6 Nevhodné osvětlení 

nedostatečné zastínění vnějšího zdroje světla – snížená akomodace zraku; 2 2 1 4 

nepoužívání OOPP (oděv, boty, rukavice, brýle); 2 2 1 4 

Zámečník 

8.5.7 Nepoužívání OOPP 
užití jiných, nevhodných nebo počkozených OOPP 2 2 1 4 
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při práci na daném montážním celku nebo svařenci bez zajištění zaměstnance 

proti pádu; 
1 2 1 2 

8.5.8 Pád osob z výšky 

při nedostatečné stabilitě montážního celku nebo svařence. 1 2 2 4 

8.5.9 Vytvářená hlukem práce  s bruskou 2 2 1 4 

8.5.10 Vytvářená 

vibracemi 
práce s bruskou 2 2 1 4 

Zámečník 

8.5.11 Vytvářená 

neergonomickými 

polohami 

práce s bruskou 2 1 1 2 

 

VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI RIZIKA 
POSUZOVANÝ OBJEKT 

(systém) 
NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE OHROŽENÍ 

P N H R 

chůze na kluzkém, mastném, mokrém, zabláceném a jinak znečištěném povrchu 

pracoviště a ve spojovacích uličkách; 
1 2 1 2 

ukládání a skladování zpracovaného materiálu, výrobků aj. do uliček; 

nedostatečný úklid materiálu, částí obráběného materiálu; 
4 2 3 24 Pohyb osob na pracovišti 

 
8.6.1 Pád osob na rovině 

pohyb v pracovním prostoru zámečníků, kde se vyskytují ve velkém množství 

elektrická vedení od ručního nářadí; 
2 2 2 8 
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 pohyb v prostoru skladovaného materiálu s nedostatečným manipulačním 
prostorem. 

1 2 2 4 

manipulace s materiálem; 1 2 1 2 

sesuv materiálů, dílců nebo polotovarů; 1 2 2 4 

styk s kovovými třískami; 1 1 1 1 

pohyb v blízkosti strojního zařízení, kde dochází k odlétání kovových částic; 1 2 1 2 

8.6.2 Pořezání, odření, 

poškrábání, propíchnutí 

neočekávané odlétnutí částí nástrojů nebo obráběného materiálu. 1 2 1 2 

pohyb po komunikacích; 1 3 2 6 

nedostatečný výhled z uliček nebo schodišť; 2 3 2 12 8.6.3 Přejetí, sražení 

činnost obsluhy manipulačního vozíku. 1 2 2 4 

činnost manipulačního vozíku s přepravovaným materiálem; 2 2 2 8 

zhoupnutí zavěšeného břemene na jeřábu; 1 2 2 4 

rychlé přemisťování materiálu na jeřábu; 1 2 2 4 

zachycení materiálu o překážku; 2 2 2 8 

samovolné zavření automatických vrat; 2 3 2 12 

neočekávaný pohyb dveří; 1 2 2 4 

Pohyb osob na pracovišti 

 

8.6.4 Naražení, přiražení 

pohyb a zachycení pracovníků o pevné konstrukce, stroje apod. 1 2 1 2 
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VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI RIZIKA 
POSUZOVANÝ OBJEKT 

(systém) 
NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE OHROŽENÍ 

P N H R 

nakládka, překládka a vykládka materiálu; 2 3 2 12 

přeprava materiálu – špatné uložení, uvolnění, nezajištění, nepřipevnění, 
přetížení nebo sesutí; 

1 2 3 6 8.7.1 Pád břemene 

náraz, kolize s jiným předmětem, zařízením nebo osobou; 2 2 3 12 

přeprava materiálu – přiražení osoby (končetin) vozíkem nebo pohyblivou částí 

vozíku; obsluhovat manipulační vozík smí jenom osoba odborně způsobilá 

k vykonávané činnosti; 

1 2 2 4 

spouštění materiálu – přiražení nebo přiražení rukou či nohou vidlicemi 

k podlaze, rampě, regálové podlaze; 
1 2 2 4 

zvedání – zasažení střešní konstrukce, elektrických rozvodů, jeřábové dráhy 1 3 3 9 

8.7.2 Přitlačení, náraz, 

stlačení 

průjezd – zachycení a naražení do pracovníka nebo osoby zdržující se na 

pracovišti s vědomím zaměstnavatele; 
1 3 3 9 

nakládat, vykládat materiál na rampě, volném okrji plošiny, lávek a pracovních 
plošin; 

2 3 3 18 

práce na plošině; 2 2 3 12 

Manipulační vozíky 

 

8.7.3 Pád osob z výšky 

vstup na plošinu, žebřík, schůdky, překračování mezery mezi plošinami; 2 2 2 8 
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VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI RIZIKA 
POSUZOVANÝ OBJEKT 

(systém) 
NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE OHROŽENÍ 

P N H R 

při ukládání, přepravě a manipulaci s materiálem; 2 2 2 8 

při přenášení a uklouznutí osoby nebo vysmeknutí materiálu; 1 2 2 4 
8.8.1 Pořezání, odření, 

poškrábání 
pádu materiálu z prostoru, kde byl skladován a nebo z rukou; 2 2 2 8 

pří pádu osoby na špony, břity nástrojů, hrany materiálu aj.; 2 2 1 4 

při montážních operacích – bodnutí nástrojů do rukou a jiných částí těla; 2 2 2 8 
8.8.2 Bodnutí, 

propíchnutí 
při neopatrném pohybu při ostrých hranách opracovávaného materiálu; 1 2 1 2 

špatná manipulace; 2 2 1 4 8.8.3 Přitlačení, naražení, 

úder nedostatek místa pod zvedaným materiálem; 2 2 1 4 

Ruční manipulace 

s materiálem 

 

8.8.4 Přetížení, 

namožení, natržení nebo 

natažení svalů 

při přenášení velkého množství materiálu, neforemného materiálu, nedostatečně 

uzpůsobeného k přepravě rukama, těžkého materiálu; 
2 2 1 4 

 

 

 


