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Anotace 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zhodnocení zdravotních rizikových 

faktorů jednotlivých profesí a následné provedení návrhu zařazení těchto profesí 

do kategorií v konkrétním podniku, zabývajícím se výrobou briket. V této společnosti 

jsem nejdříve provedla na jednotlivých pracovištích místní šetření, identifikovala jsem 

všechny rizikové faktory, stanovila jejich závažnost a provedla výslednou kategorizaci 

rizik dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií. Následně jsem navrhla opatření pro zmírnění negativního působení daných 

faktorů rozhodujících ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. 
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kategorizace, ochranná opatření, ochrana zdraví, rizikový faktor, zdravotní riziko  

 

 

 

Annotation 

The goal of my thesis is an evaluation of the health hazard factors for particular 

professions. An evaluation is followed by concept of categorization of these professions 

in a particular company which is a briquette producer.  At first, I performed a local 

survey in particular workplaces of this company, identified all risk factors and pointed 

out their relevance. Final categorization of risks was set according to bill 432/2003 

section, which regulates terms of categorization of the professions. I proposed following 

safety rules to reduce these risk factors which determine a quality of working condition 

from sanitary point of view. 
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1. Úvod 

Dnešní doba přináší rozkvět bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

ve společnostech jakéhokoli charakteru. Důkazem toho je celá škála organizací, 

pro které je slovo prestiž synonymem k národnímu programu „Bezpečný podnik“, 

předávaný ministrem práce a sociálních věcí. Dokonce určitá prestižní ocenění (např. 

norma OHSAS 18001, 18002) jsou pro některé zahraniční partnery nezbytnou 

podmínkou pro podepsání kontraktu s českými podniky. 

Nicméně v České republice jsou ještě společnosti, které nesplňují ani základní 

legislativní požadavky, natož aby se mohly ucházet o takové osvědčení. S jednou 

takovou, respektive s  majitelem takové společnosti mám tu čest v posledních měsících 

spolupracovat. Firma působí na trhu již několik let, avšak do této chvíle nebyla 

provedena kategorizace práce. 

V mé diplomové práci se tedy budu zabývat převážně touto problematikou, čili 

v prvé řadě provedu zhodnocení zdravotních rizikových faktorů jednotlivých profesí, 

následně provedu kategorizaci těchto profesí, a v posledním kroku, bude-li to nutné, 

navrhnu opatření pro zmírnění negativního působní daných faktorů rozhodujících 

ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. 

Diplomová práce je zpracována pro společnost Žůr.Ekobal s.r.o., jejíž 

podnikatelská činnost je v oblasti výroby a prodeje dřevěných ekobriket. 
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2. Informace o společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. 

2.1. Základní informace 

Společnost Žůr.Ekobal s.r.o. funguje již od roku 1993, jejím majitelem je pan 

Břetislav Žůr. Jedná se o malý podnik, který v současné době zaměstnává 

13 pracovníků. 

Firma se zabývá výrobou a následným prodejem dřevěných ekobriket. Základní 

surovinu tvoří piliny tvrdých dřev. Ekobrikety jsou vyráběny bez jakýchkoliv přísad 

a pojidel, tudíž se jedná o ekologické palivo. Vyrobené dřevěné brikety jsou lehce 

zápalné, mají vysokou výhřevnost, malé množství vzniklého popela, který se dá využít 

jako hnojivo. Ekobrikety jsou cenově i ekologicky srovnatelné s uhlím, jsou vhodné 

pro majitele všech typů kamen a kotlů, venkovních i vnitřních krbů a zahradních grilů. 

Piliny jsou dováženy z firmy TON a.s. vyrábějící nábytek. Tato společnost 

se nachází v Bystřici pod Hostýnem, vzdálené od výrobny ekobriket cca 23 km. 

Vysokou kvalitu produktu zajišťuje získaný atest z roku 1999, který majitel 

obdržel na základě laboratorních zkoušek provedených ve vědeckovýzkumném ústavu 

v Ostravě – Radvanicích. Vzhledem k atestaci daného produktu, zásobuje společnost 

nejen české obchodní řetězce (Bauhaus a BauMax-x), ale dodává i do okolních států 

(Slovensko či Německo). 

Název Žůr.Ekobal s.r.o. 

Sídlo Loučka 192 

 Lipník nad Bečvou 

 751 31 

Předmět činnosti Obchodní činnost 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 65922051 

DIČ 393-481003257 

Majitel Břetislav Žůr 

Tel. Kontakt 581796117 

e-mail zur.ekobal@seznam.cz 
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Společnost provozuje činnost v pronajatých prostorách rozdělených do několika 

úseků. Jedná se o výrobní halu (rozměry 40×12×10m), dva sklady (rozměry 

40×12×10m), určené pro nahromadění zásob vyrobeného zboží před topnou sezonou, 

halu (rozměry 35×13×10m), ve které se provádí sušení pilin a dvoupatrovou 

hospodářskou budovu (rozměry 10×6×8m), určenou pro administrativní úkony. 

2.2. Charakteristika výsledného produktu 

V této podkapitole budou znázorněny a uvedeny veškeré parametry vztahující 

se k vyráběným dřevěným ekobriketám. 

2.2.1. Požárně technické vlastnosti dřevného prachu 

Teplota vznícení v usazeném stavu 203ºC 

Teplota vznícení v rozvířeném stavu 480ºC 

Minimální iniciační energie 1,24 J 

Sypná hustota dřevného prachu 380 kg·m-3 

Dolní mez výbušnosti 30 g·m-3 

Tabulka 2.1 – Požárně technické vlastnosti dřevného prachu[[[[6]]]] 

 

2.2.2. Parametry ekobriket 

Kvalita ekobriket je kontrolována DIM zkouškou. [7] 

Výhřevnost 19 MJ/kg 

Popel 0,5% 

CO2 neutrální 

Vlhkost 8% 

Tabulka 2.2 – Parametry ekobriket [[[[7]]]] 

 



 

6 

 

2.2.3. Přepočet množství topiv při stejném výkonu 

Níže uvedený přepočet znázorňuje využití různých zdrojů energií nejčastěji 

používaných při vytápění obytných prostor. 

 

Obrázek 2.1 – přepočet množství topiv při stejném výkonu [[[[7]]]] 
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3. Technologický postup výroby 

Celý technologický postup začíná dovozem základního materiálu, tj. dřevěných 

pilin. Ty se nejprve čistí a následně se podle potřeby mohou sušit. Suché piliny 

se zpracovávají na vysokotlakých lisech. Vyrobené ekobrikety se balí do PVC sáčků 

a skládají na EURO palety. 

 

Obrázek 3.1 - Brikety, foto: Daniel Žůr 
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3.1. Blokové schéma výroby 

 

Obrázek 3.2 – Blokové schéma výroby 
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3.2. Dovoz, čištění a sušení pilin 

Piliny jsou z tvrdého dřeva, přivážejí se z firmy TON vyrábějící nábytek – 

především stoly a židle. Společnost TON má výrobnu v Bystřici pod Hostýnem, která 

se nachází ve vzdálenosti cca 23km od společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. Tento materiál 

se vozí nákladními vozidly značky Avia a na jednu cestu se takto přepraví 3,5 tuny 

pilin. 

 

Obrázek 3.3 - Mapa trasy Loučka - Bystřice pod Hostýnem[[[[8]]]] 

Přivezený materiál je nutno nejdříve zbavit nečistot. Piliny, které 

se na dopravním pásu přemisťují z nákladních automobilů, buď k sušení, nebo 

samotnému lisování briket, se v první fázi přemisťování dopraví na vibrační rošt 

osazený sítem. V tom okamžiku dochází k zachycení předmětů a nečistot větších 

rozměrů, jako jsou dláta, šroubováky, dřevěné špalky aj. Z pilin, které propadly sítem 

se pomocí elektromagnetu zachycují vruty, šrouby atd. 

 

Obrázek 3.4 - Přesun pilin do sušičky, foto: Denisa Mráčková 
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Sušení vlhkých pilin se provádí v rotační sušičce, ta je přímo sestrojena k tomuto 

účelu. Sušička má tvar válce, jenž se při sušení pilin otáčí. Princip spočívá v přitisknutí 

přivedeného materiálu k obvodu válce, přes který proudí horký vzduch. Teplotu 

vzduchu nastavují čidla automaticky. Vysušené piliny se přemisťují šnekovým 

dopravníkem do prostor zamezujících možnost opětovného navlhnutí. 

 

Obrázek 3.5 – Přihrnování pilin, foto: Denisa Mráčková 

3.3. Lisování briket 

Lisování pilin se provádí na vysokotlakých lisech, které jsou umístěny 

ve výrobní hale. Firma vlastní tři tyto stroje. 

 

Obrázek 3.6 – Vysokotlaký lis, foto: Denisa Mráčková 



 

11 

 

Materiál se z násypky nad lisem přemístí pomocí šneku do zhutňovače, kde 

se pístem stlačí do pracovního prostoru hlavního válce, který zhutněné piliny vtlačí 

do formy požadovaného tvaru. Forma je hydraulicky spojena s pístnicí, ta s ní pohybuje 

a ve správném momentně vytlačovací klapky vysunou hotovou briketu. 

 

Obrázek 3.7 – Vytlačení vylisované brikety, foto: Denisa Mráčková 

Každý krok při této výrobě je veden řídící jednotkou. Jedná se o přesné pohyby 

pootočení šneku, dráhy zhutňovače, hlavního válce, formy a vtlačovacích klapek. 

Zároveň je soustava kontrolována čidly. Všechny výše uvedené pohyby jsou 

realizovány pomocí hydraulického zařízení. 

 

Obrázek 3.8 – Stroj pro lisování briket, foto: Denisa Mráčková 
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3.4. Balení, skladování a expedice briket 

Brikety jsou pracovníky baleny do PVC sáčků a to po 10kg nebo 25kg, 

popřípadě na přání zákazníka mohou být brikety uloženy na volno na paletě a staženy 

fólií. Pro zajištění bezpečnosti se navíc naskládané balíčky s briketami, uložené 

na paletě, stahují ocelovým páskem, a to z prevence proti rozsypání palety při její 

expedici. 

 

Obrázek 3.9 – Ukládání briket, foto: Denisa Mráčková 

Balené brikety se skládají na EURO paletu, popř. na atypickou paletu dodanou 

zákazníkem. EURO paleta s naskládanými 10kg sáčky briket váží 1 000kg. 

  

Obrázek 3.10 – Sklad, foto: Denisa Mráčková 
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Takto upravené palety zaměstnanci převezou paletovým vozíkem z výrobní haly 

do skladu, kde se vysokozdvižným vozíkem palety ukládají. 

Při expedici zboží velkým odběratelům se najede nákladním vozem přímo 

do skladu, kde vysokozdvižný vozík převeze palety do návěsu kamiónu. 

 

Obrázek 3.11 – Sklad II., foto: Denisa Mráčková 
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4. Seznam profesí 

Jak již bylo zmíněno, společnost v současné době zaměstnává třináct 

pracovníků. Jedná se o profese: 

 Účetní 

 Řidič (2 osoby) 

 Opravář 

 Pracovník obsluhující lis (9 osob) 

Všichni zaměstnanci pracují pouze ve všední dny, a to od pondělí do pátku. 

Řidiči nákladních automobilů pracují na dvousměnný provoz a pracovníci obsluhující 

vysokotlaké lisy pracují ve třísměnném provozu. Tento zaběhnutý cyklus se ovšem 

může měnit – velice záleží na topném období. Je-li chladná zima, společnost má větší 

odbyt, pak dochází ke spouštění provozu i přes víkendy, kdy na víkendovou práci 

majitel najímá brigádníky, se kterými sepíše „Dohodu o provedení práce“. V tomto 

období je nutný větší odběr základní suroviny (pilin) a dochází k přijmutí nového 

zaměstnance, a to řidiče nákladního automobilu, se kterým majitel sepíše smlouvu 

na dobu určitou. 
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5. Současný stav řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

Ve společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. provádí kontrolní, školící, poradenskou 

a metodickou činnost v oblasti BOZP externí pracovník, tj bezpečnostní technik, 

na základě „Dohody o provedení práce“. Podle potřeby a složitosti problémů zajišťuje 

jejich řešení s dalším odborníky: 

 požárním technikem, 

 revizním technikem elektrických zařízení, 

 revizním technikem zvedacích zařízení, 

 revizním technikem tlakových a plynových zařízení, 

 případně lékařem. 

Bezpečnostní technik určil termíny a obsah školení v oblasti BOZP, zároveň 

zavedl způsob ověřování znalostí proškolených pracovníků. Stanovil termíny 

pravidelných lékařských prohlídek. Také má na starost termíny odborných školení 

a přezkoušení řidičů motorových vozíků, řidičů nákladních automobilů, apod. 

Vzhledem k faktu, že nejvíce možných úrazů a nehod se může odehrát 

ve výrobní hale, je předpokladem bezpečné práce na tomto pracovišti dokonalá znalost 

výrobního procesu, především u zaměstnanců obsluhujících vysokotlaké lisy. Kromě 

úrazů z nedbalosti zde může dojít k úrazu elektrickým proudem, popř. zkratu 

na elektroinstalaci. 

Jelikož se jedná o prašné prostředí s možností rychlého vznícení daného 

prostoru, je zde přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Pro zvýšení 

bezpečnosti jsou ve všech objektech rozmístněny práškové, popř. sněhové hasicí 

přístroje. V prostorách společnosti jsou také umístěny dvě lékárničky (v administrativní 

budově a ve výrobní hale). Dojde-li k použití obsahu lékárničky (léky, obvazy, náplasti, 

atd.), jsou zaměstnanci povinni hlásit tuto skutečnost vedoucímu směny, tím je určen 

na každý pracovní cyklus jeden zaměstnanec. Zároveň je povinností vedoucího 

zaměstnance zapsat veškerá poranění vzniklá v průběhu pracovní doby do knihy úrazů.  

Při nástupu do zaměstnání by měl každý zaměstnanec obdržet patřičné osobní 

ochranné pracovní pomůcky (OOPP), v tomto majitel společnosti není důsledný 

a nedodržuje povinnosti vyplývající z patřičné legislativy. 
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Zaměstnanci dostávají jen určité OOPP, jako jsou sluchové chrániče a respirátor 

proti vdechnutí prachových částic. Na ochranný oděv, ochrannou obuv, čistící a 

hygienické prostředky majitel zaměstnancům finančně přispívá. 
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6. Hodnocení pracovního prostředí 

Vzhledem k faktu, že společnost do této chvíle neprováděla hlubší analýzu 

pracovního prostředí, především v oblasti možných dopadů na zaměstnance vlivem 

negativního působení daných faktorů rozhodujících ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek, zaměřím se po dohodě s majitelem firmy na tuto konkrétní 

problematiku.  

Mým úkolem bude vytvořit u všech profesí, které se ve společnosti vyskytují, 

návrhy na zařazení prací do kategorií. Jelikož společnost nedisponuje žádnými 

naměřenými hodnotami, potřebnými pro zhodnocení míry zátěže určitých faktorů, 

v těchto případech budu nucena počítat s nejhorší možnou variantou a samozřejmě 

majiteli doporučit nápravu formou přeměření akreditovanou či autorizovanou laboratoří 

za účelem objektivního zhodnocení. 

Při hodnocení pracovního prostředí je nutno postupovat dle závažných 

legislativních požadavků. 

Samotná ochrana před poškozováním zdraví způsobené pracovní činností 

je dvojího charakteru. Jedná se o kontrolu (sledování) podmínek, jimiž jsou zaměstnanci 

v práci vystaveni (exponováni) a o kontrolu a sledování následků zdravotního stavu 

zaměstnanců (možný vznik nemocí z povolání). 

6.1. Kategorizace práce 

Kategorizace práce umožňuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců 

faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, 

které jsou charakteristické pro danou práci a na konkrétním pracovišti a na míru 

zabezpečení ochrany zdraví pracovníků.[1, 3] 

Dané faktory (13) rozhodující ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních 

podmínek: 

 prach, 

 hluk, 

 vibrace, 

 chemické látky, 

 fyzická zátěž, 
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 pracovní poloha, 

 psychická zátěž, 

 zátěž teplem, 

 zátěž chladem, 

 neionizující záření a elektromagnetická pole, 

 zraková zátěž, 

 práce s biologickými činiteli, 

 práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. 

Účelem kategorizace je získat objektivní a srovnatelné podklady, zejména 

pro určení rizikových prací, pro optimalizaci pracovních podmínek, pro racionální 

opatření k odstranění nedostatků v zabezpečení ochrany zdraví při práci. [1, 3] 

Kategorizace prací vychází z identifikace nebezpečí pro zdraví pracovníka 

a z hodnocení rizika práce. Proto jsou v soustavě faktorů především ty, které mají v této 

souvislosti dominující význam. [1, 3] 

Dle míry výskytu faktorů ovlivňujících zdraví zaměstnanců a dle jejich 

rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií (pozn. do kategorií 

se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných 

ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok). Při tomto zařazování se jednotlivé 

kategorie rozhodujících faktorů stanovují v charakteristické směně. Za charakteristickou 

směnu se pokládá taková směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, 

při nichž se doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém 

úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těchto 

faktorů. [1, 3] 

6.2. Kategorie 

Pro zařazování prací do jednotlivých kategorií jsou vypracovány metody měření 

jednotlivých faktorů a kritéria pro hodnocení získaných výsledků. Kategorie, do které 

má být práce zařazena se v případě současné expozice dvou a více faktorů stanoví podle 

nejméně příznivě hodnoceného faktoru. [1, 3] 
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6.2.1. Kategorie I. 

Kategorie I. není zvláště vymezena. Jedná se o práce, při nichž dle nynějších 

zjištění není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců. [1, 3] 

6.2.2. Kategorie II. 

Tato kategorie je definována rozpětím hygienických limitů jednotlivých faktorů, 

přičemž nesmí být překročen přípustný limit. Jsou to práce, při nichž podle součastného 

poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví velice výjimečně, převážně 

u vnímavých jedinců. [1, 3] 

6.2.3. Kategorie III 

Stejně jako u kategorie předchozí, i tato kategorie je definována rozpětím 

hygienických limitů jednotlivých faktorů. Jsou to práce, při nichž tyto hygienické limity 

překračovány jsou, popř. splňují kritéria pro zařazení stanovená pro jednotlivé faktory, 

přičemž expozice zaměstnanců faktorům není spolehlivě snížena na úroveň stanovenou 

hygienickými limity. [1, 3] 

Zařazují se zde i práce, při kterých dochází opakovaně k výskytu nemocí 

z povolání. Pro zajištění ochrany zdraví je nutné použít osobních ochranných 

pracovních prostředků, popř. organizačních a jiných opatření. [1, 3] 

6.2.4. Kategorie IV. 

Jedná se o práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit 

ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. U některých faktorů 

není kategorie IV. vůbec definována. [1, 3] 

6.3. Zákonné podmínky zařazování prací do kategorií  

Zaměstnavatel zpracovává a předkládá návrh zařazení prací do kategorií III. 

a IV. příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, a to nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od dne zahájení výkonu prací. [3] 
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V návrhu je zaměstnavatel povinen uvést [3]: 

 označení práce, 

 název a označení pracoviště, kde je daná práce vykonávána, 

 jednotlivé úkony, které jsou v rámci práce vykonávány, 

 délka směny, u vícesměnného provozu režim střídání směn, 

 postup stanovení celkové expozice rozhodujícím faktorům 

v charakteristické směně, výsledné hodnoty, zařazení jednotlivých 

faktorů do kategorie, 

 návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 

 počet zaměstnanců, kteří danou práci vykonávají (z toho počet žen), 

 opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou 

práci. 

Práce, které spadají pod kategorii II. zařazuje zaměstnavatel sám. Opět 

je povinen informovat o této skutečnosti příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

do 30 dnů od zahájení výkonu práce. Zároveň je povinen doložit veškeré podklady 

rozhodné pro toto zařazení. Veškeré ostatní práce, které nejsou dle výše uvedeného 

zařazeny, jsou považovány za práce spadající pod kategorii I. [3] 

Práce zařazené do kategorie III. a IV. jsou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, označovány za práce rizikové (může být i práce kategorie II., určí-li 

tak orgán ochrany veřejného zdraví). Za rizikovou práci se považuje taková práce, 

při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. 

Zaměstnavatel je v případě výkonu rizikové práce na pracovišti povinen [9]: 

 zajistit bezpečné skladování a manipulaci s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky, 

 zajistit na žádost příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, 

 zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických 

expozičních testů a zajistit její odstranění, dále je nutno informovat 

o daném stavu zaměstnance, 

 předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví rozsah opatření 

k omezení faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví na nejmenší 

dosažitelnou míru. 
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Zároveň dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

je zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce povinen vést 

prokazatelnou formou evidenci o těchto pracích. 

Dojde-li ke změně podmínek výkonu práce související s jejím zařazením 

do kategorie III. nebo IV., je zaměstnavatel povinen neprodleně předložit příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví nový návrh na kategorizaci prací. [3] 

Součástí návrhu kategorizace prací jsou rovněž i opatření k ochraně veřejného 

zdraví zaměstnanců na pracovištích vedoucí k omezení nebo k vyloučení zdravotních 

rizik. Za nesplnění této povinnosti může orgán ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli 

uložit sankci. [3] 



 

22 

 

7. Obecný postup hodnocení pracovních rizik 

Základem je systematické monitorování všech faktorů pracovního prostředí 

a pracovních podmínek z hlediska zátěže lidského zdraví těmito faktory a jejich 

možného vlivu na zdraví, bezpečnost pracovníků při práci a předpověď možnosti vzniku 

pracovních úrazů, nemocí z povolání či jiných poškození zdraví souvisejících s prací 

a pracovními podmínkami. [1] 

Postup hodnocení rizik: 

 

Obrázek 7.1 – Obecný postup hodnocení rizik [[[[1]]]] 

7.1. Postup hodnocení rizik v konkrétních podmínkách 

Jedná se o proces kvalitativního a kvantitativního určení rizika při práci 

pro zdraví a bezpečnosti pracovníka, kdy se užívá různých metod a postupů, jejichž 

cílem je odhadnout možnost poškození zdraví člověka. [1] 
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Mnou navržený postup hodnocení rizik v podniku: 

 

Obrázek 7.2 – Konkrétní postup hodnocení rizik v podniku  
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Pro zaměstnavatele je velice důležité stanovit opatření potřebná k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. K tomu slouží hodnocení rizik, pomocí něhož má 

majitel dostatečné podklady pro předcházení a minimalizování působení daných rizik. 

Samotné hodnocení rizik je neustálý proces, který se provádí při jakékoli změně 

ovlivňující míru nebezpečí na pracovišti. 
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8. Popis činností jednotlivých profesí s návrhem na hodnocení rizikových 

faktorů 

V této kapitole se budu zabývat jednotlivými pracovními profesemi, které 

se v podniku Žůr.Ekobal s.r.o. vyskytují a jejich popisem náplně práce. Následně 

navrhnu hodnocení rizikových faktorů s návrhem zařazení do patřičných kategorií. 

8.1. Účetní 

Ve společnosti je pouze jediná osoba, která se zabývá veškerou administrativou 

potřebnou k řízení a vedení společnosti. Jedná se o post účetní. Tuto funkci zde 

vykonává žena. U dané profese je nutné kromě hodnocení faktorů působících 

na zaměstnance při práci zohlednit i ergonomická kritéria.  

Mnou navržené rizikové faktory: 

 pracovní poloha, 

 fyzická zátěž, 

 psychická zátěž, 

 zraková zátěž, 

 zátěž teplem, 

 zátěž chladem, 

8.1.1. Pracovní poloha 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující vznik obtíží 

a onemocnění pohybového aparátu v souvislosti s prací. Pracovní poloha se řadí 

mezi nejdůležitější ergonomické ukazatele. Polohu při práci převážně ovlivňuje druh 

pracovní polohy (postavení těla – hlava, trup, dolní a horní končetiny), charakter a druh 

vykonávané práce, rozměry pracovního prostoru a uspořádaní pracovního místa. 

 Dle vlivu pracovní polohy na pohybový aparát rozlišujeme fyziologickou 

(vhodnou) pracovní polohu a nefyziologickou (nevhodnou) pracovní polohu. 

Uspořádání pracoviště, resp. pracovního místa a komplexní uplatnění 

ergonomických požadavků při konstrukci kancelářského polohovacího sedadla 

a pracovního stolu je navrženo tak, aby nedocházelo k zaujímání nevhodných 
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pracovních poloh. Dochází-li k dlouhodobému sezení, vzniká možnost poškození zdraví 

s negativními důsledky. Jedná se především o bolesti v zádech (poškození páteře), 

přetížení horních končetin (při nepřetržité práci na klávesnici u PC), bolesti hlavy, očí, 

apod. 

Práce účetní je především vykonávaná v základní poloze vsedě. Během pracovní 

směny nedochází k podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné pracovní poloze, proto 

dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prací do kategorií, je práce účetní v tomto podniku zařazena 

do kategorie I. 

8.1.2. Fyzická zátěž 

Fyzickou zátěží se rozumí pracovní zátěž pohybového, dýchacího a srdečně 

cévního systému. Nadměrné přetěžování pohybového ústrojí zaměstnance v důsledku 

nepřiměřených nároků na jeho fyzickou zdatnost vede k poškození zdraví (např. 

jednostranné nadměrné přetěžování některých svalových skupin, popř. velká hmotnost 

břemen, se kterými se manipuluje). 

Z fyziologického hlediska se rozlišují dvě formy svalové práce. Jedná se o práci 

dynamickou, kde dochází k střídavému zapojování svalových skupin a střídání napětí 

a uvolnění svalstva, a práci statickou, při které dochází k izometrické kontrakci svalu, 

ve kterém se zvyšuje napětí. Při posuzování fyzické zátěže u dynamické práce je nutné 

rozlišovat práci vykonanou velkými nebo malými svalovými skupinami. [1] 

Pomocí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, přílohy č. 1 části A jsem zařadila tuto administrativní činnost do I. třídy 

práce, pro niž je určen energetický výdej < 80 W·m-2. 

Při výkonu práce účetní nedochází k manipulaci s břemeny, hodnoty srdeční 

frekvence a energetického výdeje za směnu jsou průměrné. Četnost pohybu drobných 

svalů prstů a ruky není překročena. Z těchto důvodů dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, zařazuji danou práci 

do kategorie I. 
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8.1.3. Psychická zátěž 

Dalším významným rizikovým faktorem z hlediska ochrany zdraví při práci 

před vznikem zdravotních potíží je psychická zátěž. Tento faktor významně ovlivňuje 

zdraví, spokojenost pracovníků (pracovní pohodu) a pracovní produktivitu. Je-li 

psychická zátěž vysoká, může negativně ovlivnit pracovní výkon a spolehlivost 

zaměstnance. 

Při zavedení práce na počítačích se zvýšily požadavky na zaměstnance 

ve smyslu myšlení, rozhodování, jejich představivosti, aj. Při práci se zobrazovací 

jednotkou ovlivňuje kromě základních faktorů psychické pracovní zátěže i jiné faktory, 

např. vysoká koncentrace pozornosti, organizační a hmotná odpovědnost, velké 

množství složitých informací atd. 

Vysoká psychická zátěž může u pracovníků vyvolat kromě snížení pracovní 

výkonnosti i nechuť pracovat. Zaměstnanec může být psychicky labilní, mohou 

se projevit i neurotické poruchy. 

Jelikož profese účetní v daném podniku dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou 

se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, je vykonávaná za podmínek, 

kdy není splněno žádné z kritérií pro zařazení práce do kategorie II. a vyšší, zařazuji 

tuto činnosti do kategorie I. 

8.1.4. Zraková zátěž 

Při práci s počítačem je hlavní příčinou zrakových zdravotních potíží zraková 

náročnost práce. Tato náročnost je způsobena především námahou okohybných svalů 

a soustředěním očí na krátkou vzdálenost do určitého bodu. 

Mezi vlivy, které nejvíce ovlivňují vznik zrakových potíží, patří celková doba 

práce s PC, světelné podmínky na pracovišti, kvalita monitoru (odlesky obrazovky), 

střídavé pohledy na monitor a vytištěné dokumenty. 

Projevy zrakových potíží jsou rozděleny do tří kategorií [2]: 

 okulární – spojené s anatomickým aparátem oka, jako je pálení, svědění, 

slzení, pocit suchosti očí aj., 

 vizuální – spojené se senzorickým vnímáním, neostré až rozmazané 

vidění, 

 astenopické (obecné) – celkový pocit únavy očí, bolesti hlavy. 
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Při profesi administrativní pracovnice dochází po většinu pracovní doby 

k obsluze zobrazovací jednotky. Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, tuto činnost vnímám jako nepřetržité 

monitorování, a proto práci zařazuji do kategorie II. 

8.1.5. Zátěž teplem 

Účetní pracuje v uzavřené místnosti. Při náplni práce nedochází k nedodržování 

tepelné zátěže způsobené technologickým procesem, proto tuto profesi zařazuji 

dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, do kategorie I. 

V příloze č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, části A tabulky č. 2 je uvedeno, že vhodná teplota prostředí 

místnosti, při které dochází k výkonu pracovní činnosti, je v rozmezí 20 ºC až 24 ºC. 

Optimální pracovní výkon zaměstnance je podáván maximálně do teploty 28ºC. 

Při dosažení vyšších teplot nad stanovené maximum, dochází k poklesu pracovního 

výkonu způsobeného únavou zaměstnance. 

S vysokými letními teplotami souvisí i poskytování ochranných nápojů 

zaměstnavatelem. Dle výše zmíněného nařízení vlády je ztráta tekutin z organizmu 

(potem a dýcháním) 1,25 litru za osmihodinovou pracovní dobu. Dojde-li k překročení 

tohoto hygienického limitu, má administrativní pracovnice nárok na poskytnutí 

ochranného nápoje (min. 70% tekutin a minerálních látek ztracených z organismu 

za osmihodinovou směnu). 

S tepelnou zátěží v uzavřených prostorách souvisí i požadavky na větrání 

pracovišť. V kanceláři účetní dochází k přirozené výměně vzduchu, práce 

je vykonávána převážně vsedě, a proto minimální množství venkovního vzduchu 

přiváděného na pracoviště musí být 50 m3/h na osobu. [3] 

8.1.6. Zátěž chladem 

Jak již bylo zmíněno, práce je vykonávaná v uzavřené místnosti, kdy při práci 

nedochází k zátěži chladem spojené s výkonem pracovní činnosti. Proto dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

do kategorie I. 
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8.2. Řidič nákladního automobilu 

Ve společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. je hlavní náplní práce řidiče nákladního 

automobilu dovoz dřevěných pilin z nedalekého podniku TON a.s., nacházejícího 

se v Bystřici pod Hostýnem. Další činností řidiče je rozvoz ekobriket drobným 

odběratelům. 

Firma zaměstnává v současnosti dva muže vykonávající výše zmíněnou profesi. 

Jedná se o osmihodinovou pracovní dobu, prováděnou ve dvousměnném provozu, 

střídajícím se v týdenních intervalech. 

Pro správné provedení kategorizace je velice důležité znát pracovní činnosti 

řidiče nákladního automobilu. Z tohoto důvodu jsem při své návštěvě v podniku pečlivě 

monitorovala pracovní náplň zaměstnance v průběhu celé jeho osmihodinové směny. 

Výsledkem mého pozorování je časový snímek uvedený níže. Musím ovšem 

poznamenat, že časové intervaly uvedené ve snímku se mohou lehce odlišovat 

v jednotlivých pracovních dnech. Důvodem jsou dopravní podmínky na trase Loučka – 

Bystřice pod Hostýnem. 

Časový snímek: 

600 Nástup do práce 

600 - 610 Kontrola automobilu a dokladů 

610 Odjezd pro piliny 

640 Příjezd do společnosti TON a.s. 

640 – 655 Naplnění nákladního automobilu pilinami (automobil přivezen pod silo) 

655 – 705 Administrativa (podpis výdejního dokladu, převzetí faktury) 

705 Odvoz pilin 

740 Příjezd do společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. 

740 – 800 Vyprázdnění nákladního automobilu 

800 – 805 Potřebná administrativa 

805 Odjezd pro piliny 

835 Příjezd do společnosti TON a.s. 

835 - 850 Naplnění nákladního automobilu pilinami (automobil přivezen pod silo) 

850 - 900 Administrativa (podpis výdejního dokladu, převzetí faktury) 

900 Odvoz pilin 
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935 Příjezd do společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. 

935 – 955 Vyprázdnění nákladního automobilu 

955 - 1000 Potřebná administrativa  

1000 - 1030 Obědová přestávka 

1030 Odjezd pro piliny 

1100 Příjezd do společnosti TON a.s. 

1100 - 1115 Naplnění nákladního automobilu pilinami (automobil přivezen pod silo) 

1115 – 1125 Administrativa (podpis výdejního dokladu, převzetí faktury) 

1125 Odvoz pilin 

1200 Příjezd do společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. 

1200 - 1220 Vyprázdnění nákladního automobilu 

1200 - 1225 Potřebná administrativa  

1225 - 1235 Naložení ekobriket (pomocí vysokozdvižného vozíku) 

1235 - 1240 Potřebná administrativa  

1240 Odjezd k odběratelům 

1305 Příjezd k odběratelům 

1305 - 1320 Vyložení nákladu (ručně, popř., na paletovém vozíku) 

1320 - 1325 Administrativa (podpis příjmového dokladu, předání faktury) 

1325 Odjezd směr společnost Žůr.Ekobal s.r.o. 

1345 Příjezd do společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. 

1345 - 1350 Administrativa (předání faktur účetní) 

1350 - 1400 Úklid automobilu, předání dokladů kolegovi z odpolední směny 

 

Mnou navržené rizikové faktory: 

 pracovní poloha, 

 fyzická zátěž, 

 psychická zátěž, 

 zraková zátěž, 

 zátěž teplem, 

 zátěž chladem, 
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8.2.1. Pracovní poloha 

Při výkonu této profese dochází ke střídání dvou základních pracovních poloh 

vstoje a vsedě. Vzhledem k faktu, že v průběhu pracovní směny se vyskytují podmíněně 

přijatelné pracovní polohy, přesahující z celkové osmihodinové pracovní doby délku 

160 minut, zařazuji tuto činnost dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, do  kategorie III . Za podmíněně 

přijatelnou polohu jsem uznala polohu horních končetin při řízení motorového vozidla, 

kdy vzpažení paže odpovídá úhlu v rozmezí 40º - 60º. [4] 

8.2.2. Fyzická zátěž 

Pomocí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, přílohy č. 1 části A jsem zařadila tuto pracovní činnost do třídy 

práce IIa, pro niž je určen energetický výdej 81 - 105 W·m-2. 

Při výkonu této pracovní činnosti se občas vyskytuje práce s ruční manipulací 

s břemeny. K tomuto dochází pouze v případech, kdy je řidičem dováženo atypicky 

balené zboží, které tedy není naskládáno na europaletách, ale například jen uloženo 

do sáčků. Pak je nutné jej ručně přenést (hmotnost břemene do15kg). Tyto výjimečné 

situace nijak neovlivňují hodnoty srdeční frekvence a energetického výdeje, které 

zůstávají za směnu průměrné. 

Z výše uvedeného vyplývá, že danou práci zařazuji do kategorie I. Tak jsem 

učinila na základě informací z vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prací do kategorií. 

8.2.3. Psychická zátěž 

Řidič nákladního automobilu si nemůže rozložit dílčí pracovní úkony dle svého 

uvážení, ale musí se podřizovat úkolům a příkazům zaměstnavatele. Zároveň se musí 

podřídit určitému pracovnímu tempu, aby stihl veškeré povinnosti, které za danou 

směnu má. Usoudila jsem tedy, že řidič nákladního automobilu pracuje ve vnuceném 

pracovním tempu, a proto dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prací do kategorií, zařazuji tuto činnost do kategorie II. 
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8.2.4. Zraková zátěž 

Při výkonu této profese není splněno žádné z kritérií pro zařazení práce 

do kategorie II. a vyšší [4], proto dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, zařazuji tuto činnosti do kategorie I. 

8.2.5. Zátěž teplem 

Pracovník se v průběhu své směny pohybuje ve vnitřním i venkovním prostředí. 

Nachází-li se ve venkovním prostředí, dochází k tepelné zátěži pouze v letních 

měsících, samozřejmě v případě kdy venkovní teplota dosahuje teplot vyšších 30º C 

(tzv. mimořádně teplý den). Při přepravě nákladu si pracovník upravuje teplotu vzduchu 

v automobilu dle vlastních potřeb. A pohybuje-li se řidič ve vnitřním prostředí, např. 

v administrativní budově, také není zatěžován teplem, protože v budovách se teplota 

prostředí pohybuje na optimální úrovni. 

V příloze č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, části A tabulky č. 2 je uvedeno, že vhodná teplota prostředí, 

při které dochází k výkonu pracovní činnosti, je v rozmezí 18 ºC až 22 ºC. Optimální 

pracovní výkon zaměstnance je podáván maximálně do teploty 27ºC. Při dosažení 

vyšších teplot nad stanovené maximum, dochází k poklesu pracovního výkonu 

způsobeného únavou zaměstnance. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pracovník může být ohrožen pouze v určitých 

dnech letního období, navíc v tyto dny se nepohybuje po celou pracovní dobu 

ve venkovním prostředí. Proto danou práci zařazuji dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, do  kategorie I. 

8.2.6. Zátěž chladem 

Jak již bylo v předchozí podkapitole zmíněno, řidič nákladního automobilu 

se v průběhu pracovní doby pohybuje ve vnitřním i venkovním prostředí. V případě 

že se nahází v automobilu, může si teplotu vzduchu korigovat sám. V budovách je 

teplota prostředí nastavena na optimální úroveň. Proto opět jediné místo, které může 

tohoto zaměstnance ohrozit je venkovní prostředí. K zátěži chladem dochází v zimních 

měsících. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy teplota venkovního prostředí 

je nižší jak −4º C. 
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Práce řidiče není vykonávána při venkovní teplotě po celou pracovní směnu, 

proto zařazuji tuto práci do kategorie I. Tak jsem učinila na základě informací 

z vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií. 

8.3. Opravář 

Při výkonu dané profese je každý pracovní den odlišný. Velice záleží 

na aktuálním stavu veškerých zařízení a strojů nacházejících se ve společnosti. A jelikož 

poruch nebývá hodně, osoba (muž) ve funkci opraváře zároveň obsluhuje 

vysokozdvižný vozík. 

Mnou navržené rizikové faktory: 

 pracovní poloha, 

 fyzická zátěž, 

 psychická zátěž, 

 zraková zátěž, 

 zátěž teplem, 

 zátěž chladem, 

 prach, 

 hluk. 

8.3.1. Pracovní poloha 

Při této práci dochází ke střídání dvou základních pracovních poloh vstoje 

a vsedě. V některé dny se navíc v průběhu pracovní směny vyskytují podmíněně 

přijatelné pracovní polohy a nepřijatelné pracovní polohy, ovšem ty nepřesahují 

stanovené limitní časové hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou 

se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Z výše uvedeného vyplývá, 

že není splněno žádné z kritérií pro zařazení práce do kategorie II. a vyšší, proto 

zařazuji tuto činnosti do kategorie I. 
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8.3.2. Fyzická zátěž 

Pomocí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, přílohy č. 1 části A jsem zařadila tuto pracovní činnost do třídy 

práce IIa, pro niž je určen energetický výdej 81 - 105 W·m-2. 

U dané činnosti se nevyskytuje práce s ruční manipulací s břemeny. Hodnoty 

srdeční frekvence a energetického výdeje za směnu jsou průměrné. Četnost pohybu 

drobných svalů prstů a ruky není překročena. Z těchto důvodů dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, zařazuji 

danou práci do kategorie I. 

8.3.3. Psychická zátěž 

Profese opraváře v daném podniku dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou 

se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, je vykonávaná za podmínek, 

kdy není splněno žádné z kritérií pro zařazení práce do kategorie II. a vyšší, proto 

zařazuji tuto činnosti do kategorie I. 

8.3.4. Zraková zátěž 

Pracovník se pohybuje v prostorách s denním i umělým světlem, které ale 

nezpůsobuje oslňování. 

Při výkonu této profese není splněno žádné z kritérií pro zařazení práce 

do kategorie II. a vyšší [4], proto dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, zařazuji tuto činnosti do kategorie I. 

8.3.5. Zátěž teplem 

Místo výkonu práce opraváře je převážně ve výrobní hale a ve skladech, jen 

velice zřídka se pohybuje v administrativní budově. Jelikož výrobní hala a sklady 

nejsou vytápěny, je teplota uvnitř budov ovlivněna venkovními teplotními podmínkami. 

V příloze č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, části A tabulky č. 2 je uvedeno, že vhodná teplota prostředí, 

při které dochází k výkonu pracovní činnosti, je v rozmezí 18 ºC až 22 ºC. Optimální 

pracovní výkon zaměstnance je podáván maximálně do teploty 27ºC. Při dosažení 
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vyšších teplot nad stanovené maximum, dochází k poklesu pracovního výkonu, 

způsobeného únavou zaměstnance. V těchto případech je nutné použít přílohu č. 2, 

části B [4], pomocí níž se vypočítá režim práce a odpočinku. Tím se určí počet 

pracovních cyklů a délka přestávek na odpočinek mezi jednotlivými pracovními cykly. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pracovník může být ohrožen tepelnou zátěží 

pouze v určitých dnech letního období, proto danou práci zařazuji dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

do  kategorie I. 

8.3.6. Zátěž chladem 

Při výkonu této práce dochází ve výše zmíněných prostorách k poklesu teploty 

pod 18 ºC. Průměrně se jedná o 8 měsíců v roce. Proto tuto práci zařazuji dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

do kategorie II. 

8.3.7. Prach 

Prach je nedílnou součástí při technologické výrobě briket. V tomto konkrétním 

případě se jedná o hmotné, tuhé částice (tzv. tuhé aerosoly), rozptýlené po celém úseku 

výrobní haly.  

Každý aerosol je charakterizován svou koncentrací, velikostí částic jej tvořících 

a fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi částic. Koncentrace aerosolu 

se určuje dvěma způsoby. První způsob je hmotnostní (tj. hmotností veškerých částic 

obsažených v jednotce objemu vzduchu), druhý způsob je početní (tj. počet částic 

v jednotce objemu vzduchu). [3] 

Každý prach se liší svými účinky na lidský organismus. Pro lepší orientaci jsou 

rozděleny do specifických skupin [4]: 

 prachy s převážně fibrogenním účinkem (koks, křemen, slévárenský 

prach, aj.), 

 prachy s možným fibrogenním účinkem (svářečské dýmy, amorfní SiO2, 

aj.), 
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 prachy s převážně nespecifickým účinkem (cement, sádra, saze, půdní 

prach, železo a jeho slitiny, aj.), 

 prachy s převážně dráždivým účinkem (textilní prachy – bavlna, len; 

živočišné prachy – peří, srst; rostlinné prachy – koření, mouka; dřevné 

prachy; prach PVC, prach papíru, aj.), 

 minerální vláknité prachy (umělá minerální vlákna, azbestová vlákna). 

Při hodnocení tohoto faktoru rozhodujícího ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek, je nutné znát množství prachu obsaženého v pracovním ovzduší. 

Měření koncentrace prachu v ovzduší může provést pouze autorizovaná či akreditovaná 

laboratoř. Bohužel majitel do této chvíle nepodniknul žádné kroky pro zrealizování 

takového měření. Jediná informace, se kterou mohu disponovat je, že celkový prach 

ve výrobní hale je z převážné většiny tvořen prachy tvrdých dřev (bukové a dubové). 

Velkým nebezpečím u těchto typů prachů je jejich karcinogenita. 

Protože nemohu provést porovnání reálné koncentrace prachu obsaženého 

v prostředí výrobní haly a skladů s přípustnými expozičními limity (hygienickými limity 

prachu), jsem nucena počítat s nejhorší možnou variantou, proto dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, zařazuji 

tuto práci do  kategorie IV. Zároveň tímto majiteli společnosti doporučuji co nejdříve 

sjednat s kompetentní laboratoří měření prašnosti  pracovního ovzduší výrobní haly 

a skladů. 

8.3.8. Hluk 

Hluk je každý zvuk, který vyvolává nežádoucí nebo rušivý vjem a má škodlivý 

účinek na člověka. Dle časového výskytu se hluk dělí na ustálený, pravidelně 

a nepravidelně proměnný, impulsní hluk. [3] 

Při výkonu této profese se opravář pohybuje určitou část dne ve výrobní hale. 

V tomto prostředí jsou umístěny 3 vysokotlaké lisy, pásové dopravníky a kompresory, 

které jsou velice hlučné. Samozřejmě opravář není exponován hlukem ve stejné míře 

jako obsluha lisu, nic méně nemohu vyloučit překročení stanovených hygienických 

limitů.  

Tak jako u hodnocení předchozího rizikového faktoru, i zde by bylo nutné 

pro reálné zhodnocení situace mít k dispozici výsledky měření akreditované 
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či autorizované laboratoře za účelem zjištění ekvivalentní hlukové hladiny (základní 

veličina při měření hluku) a jejího následného porovnání se stanovenými hygienickými 

limity. Jelikož tyto informace k dispozici nemám, opět musím počítat s nejhorší možnou 

variantou, a proto dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prací do kategorií, zařazuji tuto práci do  kategorie IV. 

8.4. Pracovník obsluhující lis 

Náplní práce dané profese je zásobovat pomocí pásového dopravníku 

vysokotlaký lis dostatečným množstvím pilin, následný odběr vyhotovených ekobriket, 

jejich balení a ukládání na europalety. Ve společnosti tuto činnost vykonává celkem 

7 mužů a 2 ženy. Zaměstnanci pracují na třech lisech ve třísměnném provoze pouze 

ve všední dny. Jedná se o monotónní práci ve vnuceném tempu, proto jsem při mé 

návštěvě v podniku pečlivě pozorovala pracovní cyklus zaměstnance v průběhu jeho 

osmihodinové směny. Výsledkem mého monitorování je časový snímek uvedený níže. 

Časový snímek: 

600 - 605 Převzetí směny, kontrola stroje, uvedení stroje do chodu 

605 – 615 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

615 – 645 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

645 – 655 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

655 – 725 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

725 – 735 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

735 – 755 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

755 – 800 Profouknutí stroje hadicí napojenou na kompresor 

800 – 805 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

805 – 815 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

815 – 845 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 
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845 – 855 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

855 – 910 

Zabalení celé EURO palety fólií, následné páskování, odvoz EURO 

palety na paletovém vozíku do skladu, nachystání nové EURO palety 

pro ukládání briket 

910 – 925 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

925 – 935 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

935 – 1005 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

1005 – 1015 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

1015 – 1020 Profouknutí stroje hadicí napojenou na kompresor 

1020 – 1045 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

1045 – 1055 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

1055 – 1100 Úklid pracovního prostředí smetákem a lopatou 

1100 – 1125 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

1125 – 1155 Vypnutí stroje, obědová pauza 

1155 – 1210 

Zabalení celé EURO palety fólií, následné páskování, odvoz EURO 

palety na paletovém vozíku do skladu, nachystání nové EURO palety 

pro ukládání briket 

1210 – 1220 
Uvedení stroje do chodu, ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový 

dopravník 

1220 – 1225 Profouknutí stroje hadicí napojenou na kompresor 

1225 – 1250 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

1250 – 1300 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

1300 – 1330 
Odebírání briket z pracovního stolu, sáčkování a následné ukládání 

briket na EURO paletu 

1330 – 1340 Ruční nahazování pilin (lopatou) na pásový dopravník 

1340 – 1400 

Vypnutí stroje, profouknutí stroje hadicí napojenou na kompresor, úklid 

pracovního prostředí smetákem a lopatou, předání pracoviště následující 

směně 
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Mnou navržené rizikové faktory: 

 pracovní poloha, 

 fyzická zátěž, 

 psychická zátěž, 

 zraková zátěž, 

 zátěž teplem, 

 zátěž chladem, 

 prach, 

 hluk. 

8.4.1. Pracovní poloha 

Práce obsluhy lisu je především vykonávaná v základní poloze vstoje. Při této 

činnosti se vyskytují nepřijatelné pracovní polohy, které přesahují v průběhu 

osmihodinové pracovní směny stanovený časový limit 30min. 

Za nepřijatelnou pracovní polohu jsem pomocí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, přílohy č. 5 části C, vyhodnotila 

ruční nahazování pilin lopatou, jenž se provádí v desetiminutových intervalech (cca 

20 shybů/1min). Po sečtení těchto časových intervalů (viz časový snímek) je patrné, 

že zaměstnanec je vystaven průměrně 100 minutám nepřijatelné pracovní polohy 

z celkové osmihodinové pracovní doby. 

Kromě nepřijatelných pracovních poloh se v průběhu výkonu této práce 

vyskytují i přijatelně podmíněné pracovní polohy, mezi které jsem zařadila balení briket 

do sáčků na pracovním stole. Při této činnosti dochází ke vzpažení paže v rozmezí 40º - 

60º. Usoudila jsem tak na základě informací z [4]. Z časového snímku vyplývá, že opět 

dochází k překračování stanovených časových limitů 160 min za osmihodinovou 

pracovní dobu. 

Zaměstnanec tedy při výkonu svého povolání přesahuje veškeré stanovené 

hygienické limity, a proto dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prací do kategorií, zařazuji tuto práci do  kategorie III . 
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8.4.2. Fyzická zátěž 

Pomocí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, přílohy č. 1 části A jsem zařadila tuto pracovní činnost do třídy 

práce IIb, pro niž je určen energetický výdej 106 - 130 W·m-2. 

U dané činnosti se vyskytuje práce s ruční manipulací s břemeny. Jejich 

hmotnost se při časté manipulaci pohybuje do 5kg (piliny přenášené na lopatě), 

hmotnost břemen při občasné manipulaci se pohybuje do 15kg (brikety naskládané 

v sáčcích). Kumulativní hmotnost břemen přenášených za pracovní dobu se pohybuje 

v rozmezí 2300 – 2600 kg. 

Při mé návštěvě jsem náhodně vybraným pracovníkům v průběhu jejich směny 

změřila několikrát srdeční frekvenci. Samozřejmě jsem volila činnosti, které nebyly tak 

fyzicky náročné (např. profouknutí stroje hadicí napojenou na kompresor), ale i takové 

činnosti, které jsou při výkonu této profese nejnáročnější (ruční nahazování pilin 

na pásový dopravník). Směnová průměrná srdeční frekvence se pohybuje v průměru 

okolo 102 tepů·min−1. Při činnosti nahazování pilin na dopravník jsem naměřila 

maximální srdeční frekvenci 138 tepů·min−1, pro zajímavost bych podotkla, že se 

jednalo o ženu středního věku. 

Informace k srdeční frekvenci získané vlastním měřením, jsem porovnala 

s podmínkami vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, načež jsem usoudila, že danou práci zařazuji do kategorie II. 

8.4.3. Psychická zátěž 

Obsluha lisu si nemůže rozložit dílčí pracovní úkony dle svého uvážení, ale musí 

se podřizovat rytmu strojového mechanismu, čili pracuje v nuceném pracovním tempu. 

Navíc tato činnost je velice monotónní a zaměstnanci pracují ve třísměnném pracovním 

režimu. Všechny tyto faktory ovlivňují psychickou pohodu pracovníka, a proto 

dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, zařazuji tuto činnost do kategorie III. 

8.4.4. Zraková zátěž 

Pracovníci se pohybují v prostředí se sdruženým osvětlením, které nezpůsobuje 

oslňování. 
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Při výkonu této profese není splněno žádné z kritérií pro zařazení práce 

do kategorie II. a vyšší [4], proto dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, zařazuji tuto činnosti do kategorie I. 

8.4.5. Zátěž teplem 

Výrobní hala, ve které se pracovníci z většiny pracovního dne pohybují, není 

žádným způsobem vytápěná či klimatizována. Vnitřní prostředí se velice přibližuje 

venkovním teplotním podmínkám.  

V příloze č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, části A tabulky č. 2 je uvedeno, že vhodná teplota prostředí, 

při které dochází k výkonu pracovní činnosti obsluhy lisu, je v rozmezí 14 ºC až 18 ºC. 

Optimální pracovní výkon zaměstnance je podáván maximálně do teploty 26ºC. 

Při dosažení vyšších teplot nad stanovené maximum, dochází k poklesu pracovního 

výkonu, způsobeného únavou zaměstnance. Docházelo-li by v letních měsících 

k dlouhodobému překračování této teplotní hranice, doporučila bych použít přílohu č. 2, 

části B [4], pomocí níž se vypočítá režim práce a odpočinku. Tím se určí počet 

pracovních cyklů a délka přestávek na odpočinek mezi jednotlivými pracovními cykly. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pracovník může být ohrožen tepelnou zátěží 

pouze v určitých dnech letního období, proto danou práci zařazuji dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

do  kategorie I. 

8.4.6. Zátěž chladem 

Při výkonu této práce dochází ve výše zmíněných prostorách k poklesu teploty 

pod 14 ºC. Průměrně se jedná o 6 měsíců v roce. Proto tuto práci zařazuji dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

do kategorie II. 

8.4.7. Prach 

Při hodnocení tohoto faktoru rozhodujícího ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek, je nutné znát množství prachu obsaženého v pracovním ovzduší. 
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Situace je obdobná, jako při hodnocení tohoto faktoru u předešlé profese 

opraváře. Dané podklady pro zhodnocení situace a porovnání reálné koncentrace prachu 

obsaženého v prostředí výrobní haly s přípustnými expozičními limity tedy nemám, 

proto jsem nucena počítat s nejhorší možnou variantou, a danou práci zařazuji 

do kategorie IV. Tak jsem učinila na základě informací z vyhlášky č. 432/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. 

Samozřejmě opět musím zdůraznit, že pro bezpečí pracovníků by bylo vhodné 

provést co nejdříve měření prašnosti pracovního ovzduší výrobní haly autorizovanou 

či akreditovanou laboratoří. 

8.4.8. Hluk 

Při výkonu této profese jsou pracovníci vystavení v průběhu celé pracovní 

směny hluku, ten je zapříčiněn chodem vysokotlakých lisů, pásových dopravníků 

a kompresorů.  

Opět nejsem schopná reálně zhodnotit situaci na pracovišti, protože chybí 

podklady z měření, které do této chvíle majitel prostřednictvím akreditované 

(autorizované) osoby neuskutečnil. Proto taktéž jako u minulé profese opraváře musím 

tuto pracovní činnost zařadit do kategorie IV. dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou 

se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. 
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9. Přehled navrhovaných kategorií všech profesí a návrh ochranných opatření 

 

V této kapitole pro přehlednost znázorním tabulkově všechny návrhy kategorií 

u hodnocených rizikových faktorů jednotlivých profesí nacházejících se v podniku.     

Dále provedu návrh kategorie, do které má být daná profese zařazena, a následně 

podám návrh ochranných opatření. 

9.1. Účetní 

Rizikový faktor Hodnocení 
Návrh zařazení do 

kategorie 

 1. Prach -  - 

 2. Chemické látky - - 

 3. Hluk - - 

 4. Vibrace - - 

 5. Neionizující záření - - 

 6. Fyzická zátěž bez expozice 1. 

 7. Pracovní poloha bez expozice 1. 

 8. Zátěž teplem bez expozice 1. 

 9. Zátěž chladem bez expozice 1. 

10. Psychická zátěž bez expozice 1. 

11. Zraková zátěž 
práce se zobrazovací 

jednotkou 
2. 

12. Práce s biologickými činiteli - - 

13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu - - 

         Návrh na zařazení do kategorie: 2. 

Tabulka 9.1 – Návrh na zařazení do kategorie (profese účetní) 
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9.1.1. Návrh ochranných opatření 

Režimová opatření 

Při práci se zobrazovací jednotkou, kdy dochází ke zrakové zátěži, je nutné 

provádět bezpečnostní přestávky v délce 5 až 10 minut ve dvouhodinových intervalech 

nepřetržité práce na počítači. [4] 

 

Technická opatření 

 Zároveň bych doporučila investovat do kvalitnějšího monitoru, tzv. LCD, který 

obsahuje ochrannou vrstvu pro menší zatížení zraku. Účetní při práci s PC nebude 

pociťovat takovou únavu očí, jako doposud. 

 

OOPP 

Není nutno navrhovat. 

 

 

Dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků, přílohy č. 4 jsem prácí účetní zařadila z hlediska znečištění 

mezi práce čisté. Doporučené množství mycích prostředků poskytované 

zaměstnavatelem je 100g/1 měsíc, dle [13] . Doporučila bych majiteli, aby na tyto mycí 

prostředky zaměstnankyni finančně nepřispíval (jako doposud), ale poskytnout měsíčně 

jeden kus mýdla. 
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9.2. Řidič nákladního automobilu 

Rizikový faktor Hodnocení 
Návrh zařazení 

do kategorie 

 1. Prach -  - 

 2. Chemické látky - - 

 3. Hluk - - 

 4. Vibrace - - 

 5. Neionizující záření - - 

 6. Fyzická zátěž bez expozice 1. 

 7. Pracovní poloha 

střídání poloh vsedě a 

vstoje, podmíněně 

přijatelná poloha horních 

končetin 

3. 

 8. Zátěž teplem bez expozice 1. 

 9. Zátěž chladem bez expozice 1. 

10. Psychická zátěž vnucené pracovní tempo 2. 

11. Zraková zátěž bez expozice 1. 

12. Práce s biologickými činiteli - - 

13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu - - 

         Návrh na zařazení do kategorie: 3. 

Tabulka 9.2 – Návrh na zařazení do kategorie (profese řidič nákladního automobilu) 
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9.2.1. Návrh ochranných opatření 

Režimová opatření 

Doporučuji zavést bezpečnostní přestávky, které zmírní pocit vnuceného tempa, 

a tím zamezit poklesu pracovního nasazení. Zároveň dojde ke snížení četnosti 

podmíněně přijatelné polohy. Délka těchto přestávek by měla být v rozmezí 5-10 min 

po každých dvou hodinách nepřetržité práce. 

 

Technická opatření 

Není nutno navrhovat. 

 

OOPP 

Není nutno navrhovat. 

 

 

Dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků, přílohy č. 4 jsem prácí řidiče nákladního automobilu 

zařadila z hlediska znečištění mezi práce nečisté. Doporučené množství mycích 

prostředků poskytované zaměstnavatelem je 100 g/měsíc, dle [13]. Doporučené 

množství čisticích prostředků poskytované zaměstnavatelem je 600 g/měsíc, dle [13]. 

Doporučila bych majiteli, aby na tyto mycí a čisticí prostředky zaměstnancům finančně 

nepřispíval (jako doposud), ale poskytnul měsíčně jeden kus čistící pasty, 

a ve tříměsíčních intervalech poskytnul prací prášek určité gramáže. 

 

 

 

 



 

47 

 

9.3. Opravář 

Rizikový faktor Hodnocení 
Návrh zařazení 

do kategorie 

 1. Prach expozice prachem  4. 

 2. Chemické látky - - 

 3. Hluk expozice hlukem 4. 

 4. Vibrace - - 

 5. Neionizující záření - - 

 6. Fyzická zátěž bez expozice 1. 

 7. Pracovní poloha bez expozice 1. 

 8. Zátěž teplem bez expozice 1. 

 9. Zátěž chladem expoziční překročení 2. 

10. Psychická zátěž bez expozice 1. 

11. Zraková zátěž bez expozice 1. 

12. Práce s biologickými činiteli - - 

13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu - - 

         Návrh na zařazení do kategorie: 4. 

Tabulka 9.3 – Návrh na zařazení do kategorie (profese opravář) 
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9.3.1. Návrh ochranných opatření 

Režimová opatření 

Doporučuji zavést bezpečnostní přestávky, aby zaměstnanec mohl opustit 

pracoviště za účelem odložení používaných OOPP. V průběhu přestávky může 

pracovník relaxovat v administrativní budově, kde je pro zaměstnance vytvořena 

odpočinková místnost, popřípadě se může pohybovat na čerstvém vzduchu v areálu 

společnosti. U této profese, kdy zaměstnanec není po celou dobu pracovní směny 

na jednom pracovním úseku (nemusí neustále používat OOPP), nemohu pevně stanovit 

délky těchto bezpečnostních přestávek a jejich intenzitu. Bude-li opravář většinu směny 

ve výrobní hale, první přestávka v délce 15 min by měla být nejpozději do dvou hodin 

od začátku pracovního cyklu, poslední přestávka v minimální délce 10-ti min by měla 

být nejpozději 1 hodinu před ukončením směny [4]. 

Zaměstnavatel má povinnosti poskytnout pracovníkovi v zimních měsících 

při teplotách prostředí 4º C a nižší, teplý ochranný nápoj v množství 0,5 litru 

za osmihodinovou směnu. [4] Osobně bych doporučila nedržet se striktně minimálních 

legislativních požadavků a při teplotách 10º C a nižších, poskytnout zaměstnanci 

např. krabičku s naporcovanými sáčky čaje, aby si při pocitu chladu mohl sám během 

směny udělat horký nápoj. Zároveň bych majiteli doporučila investovat do vitamínů, 

které napomůžou k lepší imunitě zaměstnance. Tyto malé investice se vyplatí, nejen 

pro lepší psychickou pohodu pracovníka, který nebude trpět pocitem chladu, ale 

v případě vitamínů se může předejít i zdravotním potížím a následným nemocenským 

neschopenkám. 

 

Technická opatření 

Majiteli doporučuji zřídit místní odsávání vzduchu, aby nedocházelo 

k neustálému víření prachu, tím samozřejmě dojde i ke snížení koncentrace pevných 

částic prachu v pracovním prostředí. 
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OOPP 

Majitel zaměstnanci poskytnul sluchový chránič (zátkový chránič z pěnového 

materiálu), s útlumem 5 dB. Doporučila bych ponechat zátkový chránič sluchu, ovšem 

s útlumem 10 dB. Toto OOPP volím jako dočasnou alternativu ochrany sluchu do doby, 

než bude provedeno měření hluku na pracovišti autorizovanou či akreditovanou 

společností. 

Zároveň zaměstnanec používá při pohybu ve výrobní hale respirátor (dnes 

nazývaný též jako čtvrtmaska) proti vdechnutí pevných částic. S tímto souhlasím 

a s možnými změnami tohoto OOPP bych opět vyčkala výsledků z měření koncentrace 

prachu v pracovním prostředí. 

Další OOPP, které doporučuji, aby byly pracovníkovi poskytnuty:  

 ochranné brýle s bočními kryty proti vniknutí prachu do očí,  

 ochrannou přilbu při obsluze vysokozdvižného vozíku, 

  ochranný oblek, 

 ochrannou obuv,  

 ochranné rukavice proti mechanickým rizikům při opravě technických 

zařízení. 

 

 

Dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků, přílohy č. 4 jsem prácí opraváře zařadila z hlediska 

znečištění mezi práce velmi nečisté. Doporučené množství mycích prostředků 

poskytované zaměstnavatelem je 200 g/měsíc, dle [13]. Doporučené množství čisticích 

prostředků poskytované zaměstnavatelem je 900 g/měsíc, dle [13]. Doporučila bych 

majiteli, aby na tyto mycí a čisticí prostředky zaměstnanci finančně nepřispíval (jako 

doposud), ale poskytnul prací prášek určité gramáže např. ve dvou až tříměsíčních 

intervalech a měsíčně poskytoval kombinaci mýdel a čistících past požadovaného 

množství. 
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9.4. Pracovník obsluhující vysokotlaký lis 

Rizikový faktor Hodnocení 
Návrh zařazení 

do kategorie 

 1. Prach expozice prachem  4. 

 2. Chemické látky - - 

 3. Hluk expozice hlukem 4. 

 4. Vibrace - - 

 5. Neionizující záření - - 

 6. Fyzická zátěž 
průměrná srdeční 

frekvence 102 tepů·min−1 
2. 

 7. Pracovní poloha 

práce prováděná 

především vstoje, 

nepřijatelná pracovní 

poloha trupu 

3. 

 8. Zátěž teplem bez expozice 1. 

 9. Zátěž chladem expoziční překročení 2. 

10. Psychická zátěž 

vnucené tempo, 

třísměnný pracovní 

provoz, monotónní práce 

3. 

11. Zraková zátěž bez expozice 1. 

12. Práce s biologickými činiteli - - 

13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu - - 

         Návrh na zařazení do kategorie: 4. 

Tabulka 9.4 – Návrh na zařazení do kategorie (profese obsluha lisu) 
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9.4.1. Návrh ochranných opatření 

Režimová opatření 

Doporučuji zavést bezpečnostní přestávky, aby zaměstnanec mohl opustit 

pracoviště za účelem odložení používaných OOPP a pro zlepšení jeho psychické 

pohody, a tím zamezení poklesu jeho pracovního výkonu. Na rozdíl od předchozí 

profese opraváře, pracovník obsluhující vysokotlaký lis je po celou dobu na jednom 

pracovišti, kde dochází k expozici rizikovými faktory, tudíž v průběhu celé pracovní 

doby využívá OOPP. Proto je nutné zavést první přestávku v délce trvání minimálně 

15 minut, a to nejpozději po dvou hodinách neustálé práce [4]. Následně bych 

doporučila vždy ve dvouhodinových intervalech bezpečnostní přestávky opakovat, a to 

v délce nejméně 10-ti minut. Samozřejmě i u této profese v průběhu trvání 

bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny exponován 

rizikovými faktory překračujícími hygienické limity, a proto opět doporučuji, aby 

pracovník tyto přestávky trávil v odpočinkové místnosti, popř. na čerstvém vzduchu 

v areálu společnosti. 

Zaměstnavatel má povinnosti poskytnout pracovníkovi v zimních měsících 

při teplotách prostředí 4º C a nižší, teplý ochranný nápoj v množství 0,5 litrů 

za osmihodinovou směnu. [4] Doporučuji již při teplotách 10º C a nižších, poskytnout 

zaměstnanci krabičku s naporcovanými sáčky čaje, aby si při pocitu chladu mohl sám 

během směny udělat horký nápoj. Zároveň majiteli navrhuji, aby poskytnul zaměstnanci 

vitamíny pro zlepšení celkové imunity organismu. 

 

Technická opatření 

Majiteli doporučuji zřídit místní odsávání vzduchu, aby nedocházelo 

k neustálému víření prachu, tím samozřejmě dojde i ke snížení koncentrace pevných 

částic prachu v pracovním prostředí. Zároveň bych doporučila investici do koupě 

drobných odsávacích zařízení, které by nahradily smetáky při úklidu pracoviště. Opět 

by došlo k poklesu rozvíření usazeného prachu. 
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OOPP 

 Majitel zaměstnanci poskytnul sluchový chránič (zátkový chránič z pěnového 

materiálu), s útlumem 5 dB. Doporučila bych ponechat zátkový chránič sluchu, ovšem 

s útlumem 10 dB. Toto OOPP volím jako dočasnou alternativu ochrany sluchu do doby, 

než bude provedeno měření hluku na pracovišti autorizovanou či akreditovanou 

společností. 

Zároveň zaměstnanec používá po celou pracovní směnu respirátor (dnes 

nazývaný též jako čtvrtmaska) proti vdechnutí pevných částic. S tímto souhlasím 

a s možnými změnami tohoto OOPP bych opět vyčkala výsledků z měření koncentrace 

prachu v pracovním prostředí. 

Další OOPP, které doporučuji, aby byly pracovníkovi poskytnuty: 

 ochranné brýle s bočními kryty proti vniknutí prachu do očí, 

 ochranný oblek, 

 ochrannou obuv, 

 ochranné rukavice. 

 

Dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků, přílohy č. 4 jsem prácí obsluhy vysokotlakého lisu zařadila 

z hlediska znečištění mezi práce velmi nečisté. Doporučené množství mycích 

prostředků poskytované zaměstnavatelem je 200 g/měsíc, dle [13]. Doporučené 

množství čisticích prostředků poskytované zaměstnavatelem je 900 g/měsíc, dle [13]. 

Doporučila bych majiteli, aby na tyto mycí a čisticí prostředky zaměstnancům finančně 

nepřispíval (jako doposud), ale poskytnul prací prášek určité gramáže např. ve dvou 

až tříměsíčních intervalech a měsíčně poskytoval kombinaci mýdel a past 

požadovaného množství. 
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10. Graf znázorňující porovnání navrhovaných kategorií u jednotlivých profesí 

Jak je patrno z grafického znázornění, ze čtyř různých profesí vyskytujících 

se ve společnosti Žůr.Ekobal s.r.o., musím tři z nich zařadit mezi rizikové práce. 

Nejzávažnějšímu nebezpečí ze zdravotního hlediska se vystavují profese opraváře 

a obsluhy lisu, naopak nejméně rizikovou práci vykonává účetní. 

 

 

 

 

Graf 10.1 – Porovnání navrhovaných kategorií mezi jednotlivými profesemi 

Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že v případě profesí zařazených 

do kategorie III. a vyšší je nezbytně nutné provést technická a režimová opatření tak, 

aby došlo ke snížení ohrožení zdraví exponovaných pracovníků (viz kapitola č.9). 

Zároveň je nutné dodržovat používání navrhovaných osobních ochranných pracovních 

prostředků, jelikož zaměstnanci se bez jejich použití vystavují riziku vzniku nemocí 

z povolání, který je u daných kategorií více než pravděpodobný. Součástí používání 

OOPP je nutné pracovníky informovat, jakým způsobem se dané osobní ochranné 

pracovní prostředky využívají, následně je zapotřebí všechny zaměstnance informovat 

o závažnosti vzniku nemocí z povolání při výkonu jejich povolání.  
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11. Závěr 

Provedenou kategorizací práce ve společnosti Žůr.Ekobal s.r.o. jsem zjistila 

závažné nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

Pevně doufám, že mnou vynaložené úsilí pro odhalení faktorů rozhodujících 

ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek a následné opatření pro 

zmírnění těchto negativní jevů najde v této společnosti uplatnění a v budoucnu přinese 

pozitivní výsledky. 

Samozřejmě je velice důležité mít stále na paměti, že ochrana zdraví 

zaměstnanců při práci, celkové zlepšování pracovních podmínek a udržení příjemné 

pracovní atmosféry je neustálým cyklem, který nemá konce.  

Proto každý majitel (popř. bezpečnostní management) společnosti by se měl řídit 

tzv. principem neustálého zlepšování, který je hlavním prvkem každé dobře prosperující 

společnosti. Mimo jiné jsem jej nastínila v kapitole sedmé, kde jsem vývojovým 

diagramem podrobně zmapovala hodnocení rizik v podniku. 

Tento princip je také základním kamenem v úvodu již zmiňované normy 

OHSAS 18001, 18002. Troufám si odhadnout, že pokud majitel společnosti bude mít 

zájem pokračovat a rozvíjet mnou navržené bezpečnostní opatření, bude využívat 

principu neustálého zlepšování a naváže-li spolupráci s odborníky dané problematiky, 

tak jednoho dne by společnost Žůr.Ekobal s.r.o. mohla být v oblasti řízení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí na stejné úrovni, jako 

velké a středně velké podniky, které se mohou pyšnit danou normou OHSAS 18001, 

18002.
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