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Anotace: 

Polok, P. Hodnocení zdravotních rizik v průmyslovém provozu, Diplomová práce, Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, 2008. 93 stran. 

 

Diplomová práce se zabývá hodnocením rizikových faktorů nutných k provedení 

optimalizace lidské činnosti v betonářském provozu. Pro toto posouzení bylo v prvních části 

nastíněno technické vybavení provozních částí. Druhá část se zabývá posouzení aktuálního 

stavu pracovních podmínek, jež jsou posuzovány z hlediska 13 rizikových faktorů a analýzy 

hodnotící příčiny možných pracovních rizik a jejich následků. Ve třetí části jsou podrobněji 

rozebrány  ergonomicky významné faktory vyčleněných pracovních  činností a je zhodnocen 

jejich vliv na zdraví pracovníka. Následuje návrh vhodných a reálných opatření ke zlepšení 

pracovních podmínek a v poslední části jsou nastíněna výsledná vyhodnocení porovnáním 

jednotlivých pracovišť  a vybraných rizikových faktorů. 

 

Klíčová slova: ergonomie, rizikový faktor, kategorizace práce, zdravotní riziko, zdravotní                               
                        následek 
 

Annotation: 

Polok, P. The Assessment  of health risks in industrial plant, Graduation Theses, Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, 2008. 93 pages. 

 
 
     A graduation thesis is dealing with evaluation of risk factors essential for optimization 

of human activities in concrete industry. For this examination it has been depicted in first part 

the technical equipment of operational parts. The second part is concerning with examination 

of actual work conditions, which are assessed in term of 13 risk factors and analysis 

evaluating causes of possible working risks and its consequences. In third part there are 

analyzed ergonomically significant factors of particular working activities and there 

is assessed their influence over worker’s health. Follows the proposal of convenient and real 

measures for working conditions improvement. In the last part there are depicted the final 

assessments. These have been evaluated by comparison of particular workplaces and chosen 

risk factors. 

 

Key words: ergonomics, risk factor, work categorization, health risk, health consequence 
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1.  Úvod 

Ergonomie se v dnešním světě stala komplexní vědou zahrnující v sobě poznatky 

z psychologie, somatologie člověka, ekologie, informatiky, materiálových oborů a mnoha 

dalších oborů jak v rámci technických, tak i humanitních věd a  jejíž snahou je zvýšit komfort 

činnosti člověka s ohledem na technickou, zdravotní, ekonomickou a v neposlední řadě  

i přírodní stránku věci.   

Aby mohla být navržena ergonomická opatření, je potřeba provést základní, legislativně 

dané, zhodnocení všech 13 faktorů, jež se mohou projevit akutními, chronickými, případně 

smrtelnými následky na zdraví člověka. 

Zdravotní rizika přímo vyplývají z těchto faktorů:hluk, prach, vibrace, zátěž teplem,zátěž 

chladem, fyzická zátěž, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli, práce 

za zvýšeného tlaku, chemické látky, neionizující záření a elektromagnetické pole a pracovní 

poloha, jejíž měření (v případě potřeby) a zařazení do daných kategorií provádějí krajské 

hygienické stanice. Povinnost hodnotit tyto faktory udává Zákoník práce 262/2006 Sb., jako 

součást provádění prevence rizik. Hodnocení se pak zejména řídí Nařízením vlády 361/2007, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 

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

  Ergonomie je tedy vědní disciplinou, jejíž hlavním cílem je vytvořit optimální 

podmínky nejen při práci člověka, ale jakékoli lidské činnosti. Ovšem provést optimalizaci 

lidské činnosti ve všech jeho aspektech není jednoduchým úkolem, a to ať již ke vztahu 

k proměnným  parametrům lidského těla, tak ke vztahu technické proveditelnosti ve vztahu 

člověk – stroj či ke vztahům s okolními prostorovými či přírodními podmínkami.  

  Cílem mé práce je snaha poukázat na některé ergonomické nedostatky a pokusit 

se navrhnout taková opatření, jež by vedly jejich zlepšení, a  zároveň, které by nevyžadovaly 

investice přesahující reálné možnosti podniku. Rád bych také touto prací poukázal na to, 

že za ergonomií nemusíme hledat pouze nákladné nové zařízení, ale také často drobné změny 

v pracovních postupech, pracovních nářadích, pracovních podmínkách a přístupu 

k zaměstnancům jako lidem jež mají právo na pracovní podmínky závažně neovlivňující 

duševní a fyzické zdraví, jež je podstatné pro rozvoj jak jejich vlastní tak i rozvoj podniku. 

Pro zjištění reálného stavu ergonomie je nutno provést posouzení existujících podmínek, 

pro které jsem si vybral dvě největší výrobní haly betonových pražců, vytvářející jeden 

výrobní komplex. Zde se zhodnocením výše uvedených faktorů svědčících o pracovních 

podmínkách, vlivu na zdraví zaměstnanců a zhodnocením pracovních rizik pokusím nastínit 
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základní a někdy i skryté nedostatky, jež by právě ergonomie pomohla zlepšit, případně 

se přiblížit stavu, který z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví můžeme považovat 

za optimalizaci pracovních podmínek.   



 10

2. Profil závodu 

  Pro zhodnocení podmínek a navržení zlepšení jsem si vybral jeden ze výrobních závodů 

společnosti ŽPSV OHL GROUP, který se nachází v obci Doloplazy u Nezamyslic 

v Olomouckém kraji. Tento podnik se zabývá výrobou a expedicí železobetonových 

vibrolisovaných železničních pražců a drobných betonářských výrobků.  Závod se skládá 

z výrobních hal (STIARM – výroba výhybkových železničních pražců, B 91S – výroba 

betonových pražců, DBV1 a  DBV2 – výroba drobného betonového zboží), obslužných 

budov, administrativní budovy a vrátnice. Počet zaměstnanců podniku se pohybuje podle 

zatíženosti výroby od cca. 90 až do cca. 170 osob, v těchto hodnotách nejsou započteni 

zaměstnanci ostrahy, jež jsou zaměstnanci bezpečnostní agentury, a zaměstnanci jiných 

expedičních podniků. Z důvodu většího počtu zaměstnanců a lepší znalosti tamních podmínek 

jsem pro tuto práci vybral výrobní haly STIARM a B 91S, jež jsou součástí největšího 

výrobního komplexu na území závodu a slouží pro výrobu železobetonových pražců . Tyto 

haly jsou vzájemně odděleny stěnou, jenž je na několika místech tvořena průchody 

do sousedící haly. Aby bylo možné provést ergonomická vyhodnocení pro dané haly vybral 

jsem pracovní činnosti přímo související s výkonem práce v jednotlivých halách a to i z 

hlediska celosměnné doby. 

Přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

  Management podniku si uvědomuje důležitost péče o zdraví a bezpečnost svých 

zaměstnanců a plní základními legislativními požadavky v oblasti BOZP s cíly udržovat 

nízkou, případně nulovou míru úrazovosti a snižovat negativní vlivy, vyplývající 

z technologických procesů a postupů, na zdraví zaměstnanců.  

  Podnik má vlastního kvalifikovaného zkušeného bezpečnostního a požárního technika 

s dlouholetou praxí v tomto podniku a zkušenostmi z výroby, starajícího se o bezpečnost 

provozu, dokumentaci související se legislativními požadavky prevence a ochrany zdraví 

zaměstnanců a požární ochrany.  

  Zaměstnanci podniku jsou jedenkrát ročně školeni jak o všeobecných rizicích 

vyplývající s pobytem a pohybem po areálu podniku, tak i  rizicích související s jejich 

činností na pracovišti. Na tomto školení se podílí bezpečnostní technik a mistři jednotlivých 

hal. Toto školení probíhá i při nástupu do zaměstnání, jež je nezbytnou podmínkou 

vyplývající ze zákoníku práce 262/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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  Management závodu se snaží v rámci svých finančních možností zlepšovat pracovní 

podmínky a to jak na základě legislativních požadavků,vlastních návrhů tak i některých 

reálných připomínek zaměstnanců, vycházející s komunikace mezi managementem 

a zaměstnanci.  

  Společnost OHL GROUP se staví k bezpečnosti ve svých závodech jednotným 

konceptem, a po zavedení norem systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a systému 

environmentálního řízení  ČSN EN ISO 14001 se rozhodla pro zavedení požadavku systému 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, aby mohla lépe řídit rizika 

BOZP a zlepšovat míru organizace v této oblasti.  
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3. Popis výroby v jednotlivých halách 

3.1 Výroba v hale B 91S 

  Ze zásobníku materiálu pro výrobu betonové směsi jsou dávkovány jednotlivé složky, 

jež jsou  promíchávány a dále sypány do rozvážecích vozíků. Z rozvážecích vozíků se plní 

jednotlivé formy, které jsou po vibrování betonové směsi přesunutu do propařovací komory, 

kde podstupují jedenáctihodinový propařovací proceduru při 50 ºC. Po dokončení propařovací 

procedury se formy s betonovými pražci přesunou pomocí přesuvny k válečkové dráze, odkud 

dále putují do obracečky, v které se forma s betonovými pražci otočí o 180 ºC. Po otočení 

se uvolní kotvící šrouby, které napínaly výztuž a betonové pražce se vyklopí na válečkovou 

dráhu. Po vyjetí betonových pražců jsou na jejich povrchy vyznačeny data umístění 

do propařovací komory a je na ně položena gumová podložka. Následuje posun na válečkové 

dráze k pile, kde dochází k rozdělení na jednotlivé pražce (5). Po rozdělení následuje 

dokončení kompletace (pokud je požadována) a následuje přesun jeřábem (po 7) 

na přistavený vagón, kterým jsou odvezeny vedle haly, kde je venkovní skladiště betonových 

pražců a zde jsou pražce skladovány minimálně jedenáct dní. 

 

3.2 Výroba v hale STIARM 

  Výroba začíná dávkováním, promícháním a sypáním vzniklé betonové směsi 

do rozvážecích vozíků v hale B 91S. Z rozvážecího vozíku se plní forma, jež se po vibrování 

přesouvá do propařovací komory, kde podstupuje jedenáctihodinový propařovací proceduru 

při 50 ºC. Po propaření jsou formy s betonovými pražci přesunuty pásovou dopravou na místo 

určené k uskladnění. Následně je pásovou dopravou přesunuta k obracečce kde dojde k jejímu 

překlopení a vyklepání pražců (1 - 4) na pevnou stolici, kde dochází k zaklepání zátek, popisu 

data vzniku a po upevnění vázacích prostředků je přemístěna na vagón, kde dojde k zamazání 

otvorů po ukotvovacích šroubech, k popisu jednotlivých pražců a nalepení informačních 

a manipulačních etiket. Odtud jsou přemístěny pražce na skladiště výhybkových pražců vedle 

haly, kde po minimálně 11 dnech mohou být expedovány na místo určení.      
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4. Technické zařízení - hala STIARM 

Postupná linka 

Jedná se o zařízení se 7 stanovišti nacházející se v hale STIARM , jež umožňuje pohyb 

forem. K řízení činnosti slouží elektrický panel. 

Postupná linka přesouvá formy od obracečky k přepravním paletám. Od tohoto cyklu (nástup, 

posun, sestup, návrat) je právě odvozen název ,,postupný“. 

Automatický rozprašovač odformovací směsi s ochranným krytem 

Jedná se o zařízení, které umožňuje nanést rovnoměrným způsobem odformovací směs 

tak, aby se pražce snadněji vyklopily z forem po vysušení v propařovacích komorách. 

Čerpadlo udržuje zásobník směsi trvale pod tlakem. Po přesunutí formy, která má být 

vystříkána, pod rozprašovač směsi, se vozík s rozprašovačem rozjede předepsaným 

způsobem, na základě automatického povelu, a jede dokud nedosáhne koncového spínače.  

Hydraulická napínačka 

Napínací zařízení je složeno ze dvou hlavních částí: 

• přepínací hlava,  

• polohový vozík přepínací hlavy 

Napínací zařízení může pracovat automaticky i manuálně. Obvykle se manuální provoz 

používá při seřizování a kontrole napínacího zařízení, zatímco automatický provoz se používá 

při výrobě. 

Vibrační jednotka 

Uvnitř vibračního boxu se forma zastaví na dvou vibračních stolicích na zhutňování 

betonu. Stolice vibruje formu na první stupeň během plnění betonu. Na druhý stupeň během 

zhutňování povrchu. 

Zásobník betonu s dávkovacím zařízením 

Zásobník betonu s dávkovacím zařízením se sestává ze dvou hlavních dílů: 

• kolejové násypky, 

• šnekového dopravníku. 

Zařízení je navrženo k obsluze automatické i manuální. 
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Jakmile se násypka naplní betonovou směsí z míchačky, vozík se přesune k formám, 

které se mají naplnit. Když přijede nad horní čela forem, uvedou se do chodu motory, které 

dopravují betonovou směs do jednotlivých forem. Současně vozík pokračuje nastavenou 

rychlostí v pohybu směrem ke konci forem. V případě nezbytnosti doplnění je možné dopravit 

betonovou směs nezávisle do každé formy zvlášť, nezávisle na ostatních formách. 

Dávkování je možné řídit dobou otáčení a rychlostí tak, aby se doplnila betonová směs 

v požadovaném množství. 

Jakmile je cyklus plnění forem dokončen, vozík se vrací pod výpusť míchačky pro 

doplnění potřebného množství betonové směsi nového výrobního cyklu. 

Dvojitý hydraulický uvolňovač šroubů 

Jedná se o hydraulické zařízení, jehož všechny jsou operace řízeny pneumatickými 

a elektronickými systémy. 

Obracečka forem 

Hlavní činností tohoto zařízení je překlopit formy pro vyjmutí propařených pražců. 

Toto zařízení je sestaveno z: 

• ocelového podstavce,  

• skupiny ramen opatřenými háky pro ukotvení formy pro vlastní obrácení,páru 

hydraulických zvedáků pro otáčení ramen.   

Jakmile jsou formy ve správné poloze , jsou zakotveny obracečkou pomocí dvou háků 

ovládaných hydraulickými zdviháky. 

Formy jsou obráceny o 180 º, háky se uvolní, ramena odklopí a zanechají formy umístěné na 

vyvážecím vozíku pro pražce. 

Po obrácení forem se přistupuje k odkotvení.  Jakmile jsou vyjmuty šrouby, obracečka potom 

vrátí prázdné formy zpátky na výchozí pozici a umístí je na postupnou linku, kde jsou 

připraveny opakovat celý výrobní cyklus. 

 

Všechny tyto pracovní operace jsou prováděny automaticky pomocí elektronických čidel 

a fotoelektrických článků a jsou řízeny programovatelným řadičem. 

Pěchovací stroj – hlavičkovačka 

Zařízení slouží pro přípravu předpínací  armovací výztuže výhybkových pražců. 

Je složen z: 
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• pevného ocelového podstavce se zabudovaným vedením pro převodové skříně vozíku, 

• zkosené plošiny pro ukládaní výztuže k pěchování, sestavené z pěti malých 

vzduchových válců pro posun výztuže, 

• roztahovacího vozíku (nastaveného na délku armovací výztuže) pro posun výztuže, 

• dvou pevných hlav s hydraulickým ovládáním pro pěchování, které tvoří hlavní část 

zařízení (Ve vertikální poloze jsou umístěny hydraulické válce, jejichž úkolem je 

upnout výztuž k pěchování pomocí páru kobaltových upínacích čelistí. Ve skříni je 

umístěn druhý válec v horizontální poloze, který natlačí pěchovačku proti konci 

výztuže a vytvoří tak hlavičku prutu.), 

• provozní hydraulické jednotky plnění dvou hlav (nastavuje výztuž proti pěchovačce). 

Je složena z hydraulické nádrže, skupiny motorových čerpadel, rozdělovacích ventilů, 

filtrů, výměníku tepla, řídících jednotek s instalovaným výkonem 11 kW., 

• řídícího elektrického panelu s napájením 220/380 V – 50 Hz, vybaveným relátky, 

spínači motorů, napěťovým transformátorem, nastavitelným časovým spínačem pro 

naplánování pěchovacích časů.. 

Vyvážecí vozík pro pražce 

Vyvážecí vozík má za úkol dopravit přejezdové pražce od obracečky ke skladování. 

Formy přijíždějící z postupné linky jsou sbírány obracečkou, která je předávána a umisťuje je 

na boční podpěry vozíku, které jsou vyzvednuty do nejvyšší polohy.  

Na vozíku je umístěna hydraulická jednotka s motorovým čerpadlem, ventily, dalšími 

doplňky a ovladačem zabezpečujícím zdvih ručně dle potřeby. 

Elektrický mostový jeřáb 

Jedná se o zdvihací zařízení, jež je ovládáno kvalifikovaným pracovníkem z kabiny 

jeřábu. 
Tabulka 1: Technické parametry 
Nosnost 5 tun 

Rozpětí 12,9 m 

Zdvih 8 m 

Délka jeřábové dráhy 105,5 m 

Jeřáb je ovládán pověřeným a kvalifikovaným jeřábníkem a slouží ke zdvihu a přesunu 

materiálů, forem, nosníků plátových podkladů do forem, pražců. 
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5. Technické zařízení - hala B 91S 

Pneumatický šroubovák PSR 24 

Pneumatický šroubovák se používá pro utahování a povolování šroubů, matic a svorníků. 

Přetlak vzduchu se udržuje mezi 0,392 – 0,588 MPa. 

Utahovák HW 800 

Jedná se o ruční přístroj, jež je poháněn stlačeným vzduchem a slouží k upevňování 

a uvolňování šroubů. 

Dělící stroj výztuže pražce DS 

Zařízení je určeno k dělení patentovaného ocelového drátu průměru 6 mm, odvíjeného 

svitku na předepsanou délku. Dále umožňuje seskupení nadělených drátů do skupin, u nichž 

je možno zvolit počet skupin.  Zásobník naděleného drátu umožňuje vytvoření malé rezervy 

před další operací (vytváření kotvících hlaviček na koncích drátu). 

Zařízení může pracovat v automatickém nebo manuálním režimu po celou dobu než 

dojde k naplnění zásobníku naděleného drátu.  

Přesuvna 

Jedná se o strojní zařízení, které slouží k přemísťování ocelových forem s betonovými 

pražci z válečkové dráhy (po ukončení vibrací) do propařovacích komor a dále do obracečky 

k další technologické operaci.. 

Po najetí formy z válečkové dráhy (po ukončení vibrace) do přesuvny se uvede 

do činnosti pojezdové ústrojí přesuvny, čímž dojde k posunu celé přesuvny na určené místo 

naproti propařovací komoře. Po najetí na určené místo je uvedena do chodu zdvíhací část 

přesuvny a forma s betonovými pražci se vyzvedne do takové polohy, aby mohla být zasunuta 

do propařovací komory.  

Při odebírání formy s betonovými pražci z propařovací komory je postup stejný s tím 

rozdílem, že po vyjmutí formy z propařovací komory je forma přesunuta do obracečky 

k dalšímu technologickému zpracování. Ovládání pracovníkem obsluhy všech jednotlivých 

operací probíhá z jedno místa (na přesuvně). 
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Obracečka 

Jedná se o strojní zařízení, jež slouží k vyklopení betonových pražců (zatím v celku) 

po jeho propaření z ocelové formy. 

K ovládání všech úkonů dochází z jednoho místa. 

Pila na řezání podélné výztuže pražců 

Pila na řezání podélné výztuže pražců je určena k řezání ocelové výztuže pražce. 

Je sestavena z: 

• frézy,  

• kyvného ramene s pohonem řezného kotouče (elektrický motor),  

• odsávače (POP 26) vzniklého prachu, 

• krytu celého mechanismu, 

• ovládacího panelu. 

Po zapnutí pohonu válečkové dráhy najedou pražce po válečkové dráze k pile, kde se zastaví 

o doraz. Pracovník obsluhy uvede v činnost pilu a provede oddělení jednotlivých pražců 

od sebe. 

Válečková dráha 

Jedná se o zařízení, které je určeno k přesunu ocelových forem a betonových pražců. 

Válečková dráha je složena z: 

• motorových válečků (rám, váleček, motorový pohon) a  

• volných válečků (rám a váleček). 

Válečková dráha je ovládána z jednotlivých stanovišť. 

Vibrace příčného pražce BP – 1 

Vibrace slouží ke zhutnění betonové směsi ve formě na výrobu o celkové hmotnosti 

3 200 kg. 

• Je složena ze: dvou válečků hnacích, 

• čtyř válečků volných, 

• pěti dolních vibrátorů BP – 1.  

Trojcestným ventilem ve vzduchovém okruhu se zvednou válečky do horní polohy. Následuje 

spuštění pohonu válečků pracovníkem obsluhy a dopravení formy nad vibrační prahy. 

Trojcestným ventilem se vypustí vzduch z měchů válečků a po dosednutí formy na prahy 
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se spustí vibrace. Po vibrování a vypnutí vibrátorů se zvednou válečky a spustí se pohon 

válečků. 

Hlavičkovací lis 

Hlavičkovaní lis je určen k vytváření (pěchování za studena) kotevních hlaviček na 

patentovaném drátu, sloužícím jako předpínací výztuž.  

Je sestaven z:  

• vlastního pěchovacího lisu,  

• stojanu, hydraulického agregátu,  

• elektrovybavení,  

• spojovacích hydraulických hadic. 

Napínací zařízení výztuže pražce B – 91 

Napínací zařízení slouží k napínaní předpjaté výztuže ve formě B 91, tvořené deseti dráty 

o průměru 6 mm silou 350 kN.  

Pneumatická utahovací jednotka 

Pneumatická utahovací jednotka se používá pro zatahování nebo povolování šroubů, 

matic, svorníků a podobně.   

Elektrický mostový jeřáb 

Jedná se o zdvihací zařízení, jež je osazeno jeřábovou kočkou bankalar 12T026S. . Ovládání 

je řešeno závěsným ovladačem se shrnovacím závěsem ze země. 
Tabulka 2: Technické charakteristiky 
Nosnost 5 tun 

Rozpětí 11,1 m 

Zdvih 12 m 

Délka lana 29,6 m 

Průměr lana 16 mm 

Délka pojezdu 70 m 

Rozvor sloupů (celkem 7) 9 m 
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6. Hodnocení pracovišť výrobní haly STIARM 

V této hale se pracuje v jednosměnném (od 6:00 do 14:00), mimo pracoviště výroby 

armovací výztuže kde je navíc odpolední směna(od 14:00 do 22:00). Pracuje se v pracovní 

dny, výjimečně i v sobotu. Zákonem stanovené přestávky v práci probíhají od 10:30 do 11:00 

(pracovníci si mohou zajít na oběd do jídelny umístěné v administrativní budově).  

Pracovníci zde mají místo, kde si mohou připravit nápoje, resp. tepelně upravit potraviny. 

Odpočinek na pracovišti je řešen, většinou dřevěnými, na pracovišti vyrobenými lavicemi. 

Pracovníci mají nově k dispozici pánské i dámské WC, díky čemuž již nemusí přecházet 

do sousední haly B 91S.  

Z důvodu zvýšeného hluku jsou v hale nařízeny bezpečnostní protihlukové přestávky 

(od 8:00 do 8:10, resp. od 16:00 do 16:10). 

Pracovníci při nástupu do pracovního poměru obdrží obuv s vyztuženou přední částí 

a pracovní oděv (, u některých činností i ochranné brýle). Při nástupu na pracoviště obdrží 

pracovníci, jichž se dotýká přeprava břemen pomocí jeřábu, ochranou přilbu. 

Každý první pracovní den dostávají pracovníci od svého mistra (případně jeho zástupce) 

zátkové chrániče sluchu (u některých může jít o mušlové chrániče sluchu) a pracovní 

rukavice. Pokud dojde k poškození části nebo celku OOPP, mohou pracovníci požádat o nové 

OOPP. 

Pracovní halu lze při snížení teploty tepelně vytápět, při zvýšené teplotě lze na některých 

pracovištích spustit ventilátory, při snížení viditelnosti lze rozsvítit stropní zářivky. 
Tabulka 3: Jednotlivá pracoviště haly STIARM a počty pracovníků 
Činnost Počet pracovníků 

Výroba armovací výztuže  2 

Vibrace 1 

Napínání a adjustace  5 

Odformování 2 

Mostový jeřáb 1 

Úprava čel + výroba pružin 1 

Obracečka forem  2 

Mistr 1 

Celkem 14 
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Osvětlení 

Většina pracovních činností, při umělém osvětlení, se nachází v kategorii osvětlení C1, 

v kategorii B3 se nachází obrábění kotviček na Karuselu a napínaní výztuže. 

Denní osvětlení pracovních prostor je řešeno prosklenými okny v celé jižní části budovy, 

bočním horním západním prosklenými okny a čtyřmi světlíky ve výšce cca. 10 m. 

Většina pracovišť se nachází, při denním osvětlení, ve IV. třídě zrakové činnosti mimo 

komunikace před linkou, která je v VII. třídě zrakové činnosti. Hodnoty průměrného činitele 

denní osvětlenosti jsou po instalaci nových světlíků  v požadovaných hodnotách, ovšem 

minimální činitel denní osvětlenosti pořád nedosahuje požadovaných hodnot u některých  

pracovních míst (prostor kolem, prostor vlastní linky).  

Umělé osvětlení je zajišťují, cca v 8 m, ve dvou řadách vedené halogenové výbojky 

se smaltovanými kryty o výkonu 1000 W a žárovkové svítidla, jež jsou připojena ke každé 4. 

výbojce s výkonem 500 W. 

Z důvodu stínění konstrukcí výrobní linky, příp. potřebou lepší viditelnosti, jsou některá 

pracoviště opatřena zářivkami ( 2 x 40 W). 

Hluk 

V prostoru výrobní haly přesahují hodnoty hluku 85 dB, pouze místně, jinak se pohybují 

mezi 70 a 80 dB.  

Mikroklimatické podmínky 

V hale jsou přijatelné vlhkostně teplotní podmínky pohybující se v rozmezí 18 – 25 ºC. 

Pokud dojde ke zvýšení teplot lze ji částečně regulovat bočními ventilátory, při snížení teploty 

dochází k vytápění haly horkovodním potrubím. Vlhkost vzduchu je subjektivně nižší. 

K největšímu kolísání teplot může docházet na pracovišti úpravy čel a obracečce forem, kde 

může docházet k přímému vystavení venkovním teplotním podmínkám a propařeným 

betonových pražcům. 

Rychlost proudění vzduchu je v prostoru výrobní haly konstantní (mimo pracoviště úpravy čel 

a pracoviště  mostového jeřábu) a nedochází k pocitu nepohody. 

Mikroklimatické podmínky ve výrobní hale lze posoudit, dle ČSN ISO 10551, jako 

podmínky, jež mohou vyvolat stav mírné nepohody. 
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6.1 Výroba armovací výztuže 

Pracovníci výroby armovací výztuže asistují při přemísťování materiálů (mostovým 

jeřábem), instalují předpjatý drát do rovnacího a stříhacího stroje, u nějž nastaví požadovanou 

délku drátu a jejich počet, tyto skupiny drátů se přemísťují (mostovým jeřábem) za jejich 

asistence do skladovací části vedle  rovnacího stroje. Odtud pracovníci vybírají skupiny drátů, 

dle předepsaného rozvrhu, příslušné velikosti, které přemisťují na manipulační prostor 

pěchovacího stroje. 

Na pěchovací stroji oddělují skupiny čtyř drátů, které jednotlivě jeden pracovník 

hlavičkuje (po vylisovaných drahách vsunuje, jednotlivě, dráty do otvoru, kde po stlačení 

tlačítka dojde tlakem k vytvoření hlavičky na drátu), po jeho skončení hlavičkuje na druhé 

straně stroje druhý pracovník. 

Následuje přemístění armovací výztuže do připraveného vozíku a po jeho naplnění 

přesun k napínacímu a adjustačnímu stanovišti.   

Dále pracovníci obsluhují dva stroje, z nichž první stroj rovná a stříhá dráty na nastavenou 

velikost a druhý stroj provádí vrtání otvorů do dodaných kotviček. 

 
Obrázek 1: Pracoviště pěchovacího stroje 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN 360450  je na pracovišti rovnání a stříhání drátu (krátkodobý pobyt) 

požadováno minimální osvětlení 150 lx, naměřeno bylo nedostatečných 130 lx. Na pracovišti 

hlavičkování (trvalý pobyt) bylo naměřeno pouhých 87 lx z požadovaných 200 lx. 
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Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální umělé osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 4: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Práce spojená s monotónními úkony 2 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB (LAeq 

= 85,7 dB) 

3 

Vibrace Bez zvýšené expozice 1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Mírně ztížené světelné podmínky 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje, kdy dochází ke 

střídání přijatelných a nepřijatelných 

pracovních poloh 

2 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
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Tabulka 5: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Popálení  4 2 3 24 Rukavice, 

opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Propíchnutí drátem 3 4 2 24 Opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Pohmoždění 

materiálem 

3 1 2 6 Opatrnost  

Zakopnutí, pád 

způsobený 

skladovaným nebo 

spadlým materiálem 

3 2 3 18 Opatrnost  

Manipulace 

s 

materiálem  

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 1 12 Školení, 

opatrnost, 

přilba, kontrola 

vázacích a 

spojovacích 

prostředků 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Pohmoždění, popálení 

materiálem 

3 2 3 18 Opatrnost, 

školení, 

rukavice 

 Obsluha 

stroje 

Pohmoždění, pořezání 

o hrany stroje 

2 2 2 8 Rukavice,  

pracovní oděv  

 

Obsluha 

vozíku 

Přiražení, najetí na 

končetiny, pohmoždění 

3 2 1 6 Opatrnost, obuv 

s vyztuženou 

přední částí, 

kontrola stavu 

vozíku 

1 x ročně 

Chůze po 

pracovišti 

Zakopnutí, příp. pád 

způsobený 

4 2 2 16 

 

Opatrnost  
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nahromaděným 

materiálem 

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 2 24 Školení, 

opatrnost 

1 x ročně 

Zhodnocení 

Pracovní místo je zatíženo riziky vyplývajícími z obsluhy strojů, manipulace 

s materiálem (jak ruční, tak pomocí jeřábu) a práce za zvýšeného hluku, celkově odpovídající 

zařazení do 3. kategorie. 

6.2 Vibrace 

Náplň pracovníka vibrace spočívá ve sledování, řízení a kontrole činnosti jednotlivých 

operací, týkajících se plnění forem, vibrací, propařování a přemísťování pomocí pásové 

dopravy na jednotlivá stanoviště, na dvou pracovních panelech.  

 

 
Obrázek 2: Pracoviště plnění a vibrací 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na  tomto pracovišti s trvalým pobytem požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, naměřeno bylo nedostatečných 130 lx.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 
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Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální umělé osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 6: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Střídání několika pracovních operací – 

částečně závislé na vůli pracovníka, bez 

bodového zařazení odpovídající 2. 

kategorii 

1 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB (LAeq 

= 85,7 dB) 

3 

Vibrace Práce vykonávaná za podmínek, při 

kterých dochází k přenosu vibrací na ruce 

vyšší než 113 dB, ale nižších než 123 dB 

za osmihodinovou pracovní směnu 

2 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Mírně ztížené světelné podmínky 2 

Pracovní poloha Pracovník pracuje ve stoji  1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
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Tabulka 7: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Vystavení vibracím 4 4 1 16 Školení, střídání  

pracoviště 

1 x ročně 

Vystavení značnému 

hluku 

5 4 1 20 OOPP, školení, 

střídání 

pracoviště, 

mušlové 

chrániče 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Pořezání, pohmoždění 

o hrany forem a 

zařízení 

2 2 3 12 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Plnění 

forem 

Zachycení, 

pohmoždění 

materiálem 

3 2 3 12 Školení, zákaz 

dlouhých oděvu 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Zakopnutí, příp. pád 

způsobený 

nahromaděným 

materiálem nebo 

nerovnostmi v podlaze 

4 2 2 16 

 

Opatrnost  Chůze po 

pracovišti 

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 2 24 Školení, 

opatrnost, přilba 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Zhodnocení 

Jedná se pracovní činnost s riziky vyplývajícími s pobytem na pracovišti za zvýšeného 

hluku a vibrací, celkově zařaditelná do 3. kategorie. 

6.3 Napínání a adjustace 

Pracovní náplň spočívá v čištění forem a jejich další přípravy pro opětovné použití.  
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Po přemístění, na stanoviště napínání a adjustace, prázdné  formy, pracovníci vyjmou kotvící 

šrouby a připraví formu k dalšímu plnění (vyčistí od zbytku betonu a vystříkají formu 

olejem).  

Po vyčištění formy pracovníci adjustace, dle předepsaného harmonogramu, umístí 

do připravených forem dané (velikostí) armovací výztuže a kotvící šrouby, které se pomocí 

pneumatických utahováků napnou na potřebný tlak. Dále pak pomocí ovládacích panelu 

ovládají přemístění připravené formy pásovou dopravou k dalšímu použití.  

Tuto pracovní činnost převážně zastávají ženy. 

 
Obrázek 3: Pracoviště napínaní a adjustace 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na pracovišti čištění, vystříkávání a armování (trvalý 

pobyt), jež dodatečně osvětleno, je požadováno minimální osvětlení 200 lx, naměřeno bylo 

598 lx. Na pracovišti napínání výztuže, které je taktéž přisvětleno (s trvalým pobyt) bylo 

naměřeno dostatečných 317 lx, při potřebě 300 lx. 

Kontrast na pracovišti čištění, vystříkávání a armování je malý a na pracovišti napínání 

střední. 

Z hlediska osvětlení je pracovišti dostatečně osvětleno. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 4,5 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 240 až 395 W.  
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Tabulka 8: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 4,5 MJ 2 

Psychická zátěž Práce nespadající do 2. kategorie 1 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB (LAeq 

= 87,1 dB) 

3 

Vibrace Práce konaná s pneumatickými 

utahováky, bodově dosahující kritérií 2. 

kategorie 

2 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Vyhovující světelné podmínky 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje  1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 9: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Vystavení vibracím 4 4 1 16 Školení, střídání  

pracoviště 

1 x ročně Plnění 

forem 

Vystavení značnému 

hluku 

5 4 1 20 OOPP, školení, 

střídání 

pracoviště, 

mušlové 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 
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chrániče 

Pořezání, pohmoždění 

o hrany forem a 

zařízení 

2 2 3 12 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

 

Zachycení, 

pohmoždění 

materiálem 

3 2 3 12 Školení, zákaz 

dlouhých oděvu 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Zakopnutí, příp. pád 

způsobený 

nahromaděným 

materiálem nebo 

nerovnostmi v podlaze 

4 2 2 16 

 

Opatrnost  Chůze po 

pracovišti 

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 2 24 Školení, 

opatrnost, přilba 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Zhodnocení 

Práce za zvýšeného hluku s riziky vyplývajícími s manipulací s nářadím a pohybem 

po pracovišti, celkově spadající do 3. kategorie.  

6.4 Odformování 

Dva pracovníci, po přemístění prázdné formy na odformovací pracoviště, zajistí (každý 

z jedné strany pojistným klínem) formu na otočném podstavci. Poté vyjmou z formy železné 

ukotvovací panely (slouží k ukotvení kotvících šroubů a k nastavení délky pražce) a očistí 

vnitřní stěny a podkladové ocelové pláty, který po odšroubování jistících šroubů vyjmou 

a vymění za požadované nové podkladové pláty, ty zajistí šrouby, které, z vnitřní strany 

formy, zamažou tmelící pěnou. Po odkotvení pojistných klínů je forma připravena k plnění 

a je přemístěna (mostovým jeřábem) na Postupnou linku.   

Výměna plátu probíhá pomocí elektrického kladkostroje se zavěšeným ovládáním. 
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Obrázek 4: Pracoviště odformování 

Kategorizace 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na  tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, naměřeno pouhých 87 lx. 

Kontrast na celém pracovišti je střední. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální umělé osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se převážně dynamickou práci, vykonávanou velkými svalovými skupinami, kdy 

celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což představuje minutový 

energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 10: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Pracovní tempo částečně závislé na vůli 

pracovníka 

1 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB  

3 
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Vibrace Práce konaná s pneumatickými 

utahováky, bodově dosahující kritérií 2. 

kategorie 

2 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Vyhovující světelné podmínky 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje a částečně dřepu, 

případně v předklonu, jež u většiny osob 

nespadá do 2. kategorie 

1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 11: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Pořezání, pohmoždění 3 2 1 6 Rukavice, 

školení 

1 x ročně Manipulace 

s pláty 

Sevření článků horních 

končetin 

3 3 2 18 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Pohmoždění, přiražení 3 4 1 12 Opatrnost  Přejímání 

forem Pohmoždění o hrany 

formy 

3 1 2 6 opatrnost  

Pohmoždění, pořezání 4 3 2 24 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Pohmoždění, chvilkové 

oslepení (pneumatický 

utahovák) 

3 1 2 6 opatrnost  

Manipulace 

s ručním 

nářadím 

Vystavení hluku 4 4 1 16 Zátkové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 

Manipulace Pohmoždění, pořezání 3 1 2 6 Rukavice, 1 x ročně 
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školení s kotvícími 

panely Pád na dolní končetiny 4 3 1 12 Opatrnost, obuv 

s vyztuženou 

přední částí 

1 x ročně 

Zakopnutí o položený 

materiál, nářadí - pád 

na materiál, formu, 

stojan s podkladovými 

pláty 

3 4 3 36 opatrnost  

Pád způsobený 

nerovnostmi podlahy 

2 1 2 4 opatrnost  

Chůze po 

pracovišti 

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 2 24 Školení, 

opatrnost 

1 x ročně 

Zhodnocení 

Při této činnosti se vyskytují rizika spojená s manipulací s pláty, manipulací s ručním 

nářadím, pohybu v omezeném prostoru a pohybem po pracovišti za zvýšeného hluku, celkově 

je práce zařaditelná do 3. kategorie.  

6.5 Obracečka forem 

Pracovníci obracečky forem, při umístění formy do prostoru odkotvení šroubů,  umístí 

(pomocí manipulátorů) dvě vytáčecí hlavy uvolňovacího  zařízení na střed naplněné formy, 

pak řídí (řídící panely jsou na obou stranách, ale operaci otáčení se řídí pomoci hlavního 

panelu) operaci uvolňování šroubů a otáčení formy o 180 º. Po otočení následuje 

,,vyklepávání pražců“ z formy a přemístění prázdné formy buď k instalaci armovací výztuže 

nebo k odformování.  

Na ,,vyklepané pražce“ se pak pomocí kladívek zaklepávají zátky. 

Následuje vázání vázacích prostředků k přemísťování skupin pražců (obvykle po čtyřech) 

na vagón k expedici a přemísťování dalších materiálů důležitých ve výrobě v hale STIARM 

(z vagónu, případně na něj). Tuto pracovní činnost vykonávají jak muži tak i ženy. 
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Obrázek 5: Pracoviště obracečky 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení  200 lx, naměřeno bylo nedostatečných 120 lx.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální umělé osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje  u žen hodnot až 4,5 

MJ, což představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 240 až 395 W 

a celosměnový energetický výdej u mužů může překročit 4,5 MJ, ale nepřesáhne 6,8 MJ, při 

minutovém energetickém výdeji pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 12: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Práce zařaditelná svým charakterem do 2. 

kategorie 

2 

Psychická zátěž Práce částečně závislá na vůli pracovníka 1 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 3 
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hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB  

Vibrace Práce, jež neodpovídá zařazení do 2. 

kategorie 

1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Vyhovující světelné podmínky 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje 1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 13: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Pořezání, pohmoždění 

při vázání 

3 1 2 6 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Přiražení pražcem 4 4 2 32   

Sevření horních 

končetin 

4 5 2 40   

Manipulace 

s pražci 

(transport, 

vázání ) 

Pád při transportu 

jeřábem 

3 5 1 15 Přilba, školení 1 x ročně 

Manipulace 

s nářadím 

Pohmoždění horních 

končetin 

3 1 2 12 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Pohmoždění 3 1 2 6 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Zadření třísky 3 1 2 6 Rukavice, 

opatrnost 

 

Manipulace 

s  

dřevěnými 

hranoly 

Zakopnutí, pád 3 2 1 6 opatrnost  

Chůze po 

pracovišti 

Zakopnutí, příp. pád 

způsobený 

nahromaděným 

4 2 2 16 

 

Opatrnost  
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materiálem nebo 

nerovnostmi v podlaze 

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 2 24 Školení, 

opatrnost 

1 x ročně 

Zhodnocení 

Při této pracovní činnosti se vyskytují rizika týkající se manipulace 

a přemísťování pražců pomocí jeřábu, práce s nářadím a pobytu na pracovišti kde dochází 

k překračování hluku vyššímu 85 dB, celkově zařaditelného do 3. kategorie. 

6.6 Mostový jeřáb 

Kvalifikovaná a pověřená obsluha kabinového mostového jeřábu (jeřábník) má 

v pracovní náplni přemísťování betonových forem z obracečky na vagón, příp. do testovací 

vodní nádrže, přemísťování prázdných forem k odrormování a zpět, příp. na vagón (pokud 

se jedná o výměnu poškozené formy), přemísťování materiálu používaného ve výrobě (např. 

svazky předpjatých drátů) a k přemísťování stojanů s ocelovými podkladovými pláty 

na odformovací pracoviště a zpět.  

 
Obrázek 6: Pohled na mostový jeřáb 
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Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Jelikož se jedná o práci s pohybem po celé hale, je potřebné minimum 200 lx nesplněno, 

samotné pracoviště kabiny jeřábu, ale lze přisvětlit, celkově to znamená, že pracoviště 

neodpovídá požadavkům na minimální umělé osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se práci jež nepřesahuje hodnoty energetického výdeje zařaditelné do 2. kategorie. 
Tabulka 14: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Neoptimální pracovní podmínky 2 

Zátěž chladem Neoptimální pracovní podmínky 2 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Práce nezařaditelná svým charakterem do 

2. kategorie 

1 

Psychická zátěž Práce spojená ohrožením zdraví jiných 

osob 

2 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq nižší než 85 dB, ale 

přesahuje 75 dB  

2 

Vibrace Práce, jež neodpovídá zařazení do 2. 

kategorie 

1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Dostačující světelné podmínky 1 

Pracovní poloha Práce konaná v sedě, v nucené pracovní 

poloze 

3 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
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Tabulka 15: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Vstup na 

jeřáb, resp. 

výstup z 

jeřábu 

Pád z jeřábu, žebříku 4 5 2 40 Zábradlí 1 x ročně 

Práce s el. 

zařízením 

úraz elektrickým 

proudem v důsledku 

porušením izolace 

vedení el. energie nebo 

jeho přerušením  

2 4 3 24 Revize 1 x ročně 

Chůze po 

pracovišti 

Zakopnutí, pád na 

nerovné podlaze, 

schodech 

3 1 2 6 opatrnost  

Nevhodná pracovní 

poloha 

3 2 3 18   Provádění 

prací 

Vystavení nevhodným 

mikroklimatickým 

podmínkám 

2 2 2 8   

Zhodnocení 

Práce u níž se vyskytují rizika vyplývající z pobytu ve zvýšeném hluku, rizika spojená 

s výstupem a sestupem z pracovní kabiny a rizika z nucené pracovní polohy v sedě, celkově 

zařaditelná do 3. kategorie.  

6.7 Úprava čel a výroba pružin 

Pracovník si připraví na vagónu dřevěné podkladové standardizované hranoly a namíchá 

si z jím připravených materiálů do přenosné nádoby  maltu, která slouží k zamazání otvorů na 

přemístěných betonových pražců. Po příjezdu jeřábu jsou umístěny na vagón  výhybkové 

betonové pražce, u kterých jsou po odvázání zamazány otvory (z obou stran), poté jsou 

na tyto pražce umístěny  dřevěné podkladové standardizované hranoly pro další skupinu 
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pražců (obvykle 4). Pražce jsou zkompletovány přilepením identifikačních a informačních 

štítků. 

V mezičase mezi zamazáním a přijetím nových pražců pracovník usedne k stříhacímu 

stroji. Pracovník zachytává a jednotlivé pružiny a spojuje je do jednotlivých klubek po 4 (tyto 

klubka se používají ve výrobě ve vedlejší hale B – 91 S). 

 
Obrázek 7: Zamazávání pražců 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, naměřeno bylo  195 lx.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální umělé osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje  u žen hodnot až 4,5 

MJ, což představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 240 až 395 W 

a celosměnový energetický výdej u mužů může překročit 4,5 MJ, ale nepřesáhne 6,8 MJ, 

při minutovém energetickém výdeji pohybující se v rozmezí 400 až 575 W. 
Tabulka 16: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Práce nesplňující podmínky pro zařazení 

do 2. kategorie 

1 

Zátěž chladem Bez chladové zátěže 1 
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Prach Práce v prostředí, které nesplňuje 

hodnotící kritéria pro zařazení do 2. 

kategorie 

1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Práce zařaditelná svým charakterem do 2. 

kategorie 

2 

Psychická zátěž Práce spojená s monotónními úkony 2 

Hluk Práce konaná za podmínek nespadajících 

do 2. kategorie 

1 

Vibrace Bez expozice 1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Vyhovující světelné podmínky 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje a v sedě, střídáním 

těchto poloh a střídáním podmíněně 

přijatelných a nepřijatelných poloh 

2 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 2 
Tabulka 17: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Pořezání, pohmoždění 

při vázání 

3 1 2 6 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Přiražení pražcem 4 4 2 32 Opatrnost, obuv 

s vyztuženou 

přední částí 

 

Sevření horních 

končetin 

4 5 2 40 opatrnost  

Manipulace 

s pražci 

(příjem) 

Pád při transportu 3 5 1 15 Přilba, školení 1 x ročně 
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 jeřábem 

Chůze po 

pracovišti 

Zakopnutí, pád na 

nerovné podlaze 

3 1 2 6 opatrnost  

Nevhodná pracovní 

poloha (poškození zad 

dolních končetin) 

3 4 3 36   

Pohmoždění při práci 

mezi pražci 

3 2 2 12 Opatrnost  

Zakopnutí, pád 

z vagónu, resp. do 

mezery mezi vagónem 

a perónem 

4 4 2 32 Opatrnost  

Zamazává-

ní pražců 

Nevhodné 

mikroklimatické 

podmínky (střídání 

tepelné a chladové 

zátěže) 

3 4 3 36   

Nevhodná poloha – 

bolesti zad, nohou 

4 3 3 36   Odebírání 

pružin 

Propíchnutí kůže 4 2 1 8   

Zhodnocení 

Práce u níž se vyskytují riziky spojená s nevhodnými polohami, pohybem po vagónu 

a s manipulací s břemeny pomocí jeřábu, jež je celkově zařaditelná do 2. kategorie.  

6.8 Mistr 

Připravuje, na jednotlivá pracoviště, podklady k výrobě, kontroluje průběh výroby, 

vyhledává, zajišťuje nedostatky a (pokud je to pouze v jeho pravomoci) navrhuje, příp. 

zajišťuje jejich odstranění, vydává OOPP, školí nově příchozí pracovníky, rozděluje pracovní 

činnosti a zodpovídá za osoby, materiál a kvalitu výroby. Kancelář mistra STIARMu 

se nachází v téže hale. Při své práci se pohybuje jak v hale STIARM tak i mimo ni. 
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Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Jedná se o pracoviště kde jsou hodnoty z celé haly, ale nedochází zde k trvalému pobytu. 

Do pracoviště mistra se řadí i jeho kancelář, jež splňuje minimální požadavky na osvětlení 

z tohoto důvodu považuji pracoviště z hlediska osvětlení za uspokojivé. 

Fyzická zátěž 

Energetický výdej nedosahuje za osmihodinovou pracovní směnu hodnot, podle nichž by 

bylo možné zařadit práci do 2. kategorie. 
Tabulka 18: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Práce jež nedosahuje hodnot pro zařazení 

do 2. kategorie 

1 

Psychická zátěž Práce spojená s vysokou mírou 

odpovědnosti  

2 

Hluk Práce v podmínkách, jež mohou 

přesahovat hodnoty 85 dB 

3 

Vibrace Bez expozice 1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž vyhovující zrakové podmínky 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje a vsedě a střídáním 

těchto poloh, při podmíněně přijatelných 

pracovních polohách  

1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
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Tabulka 19: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Zakopnutí o položený 

materiál 

3 4 3 36 opatrnost  

Pád způsobený 

nerovnostmi podlahy 

2 1 2 4 opatrnost  

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 2 24 Školení, 

opatrnost, přilba 

1 x ročně 

Chůze po 

pracovišti 

hluk 3 2 1 6 Zátkové  nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

 

Zhodnocení 

Práce spojená s riziky vyplývajícími s pohybem po pracovišti a nedodržením 

bezpečnostních předpisů, jež lze zařadit do 3. kategorie. 
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7. Hodnocení pracovišť výrobní haly B 91S  

V této hale se pracuje v jednosměnném (od 6:00 do 14:00), příp. při zvýšené poptávce, 

dvousměnném provozu (od 6:00 do 14:00, od 18:00 do 2:00). Směny se střídají každý 

pracovní týden (obvykle se pracuje od pondělí do pátku). Zákonem stanovené přestávky 

v práci probíhají od 10:30 do 11:00 (pracovníci si mohou zajít na oběd do jídelny umístěné 

v administrativní budově), resp. od 22:30 do 23:00.  

Pracovníci zde mají prostory určené jak převléknutí (pouze někteří) tak i k přípravě 

nápojů, resp. tepelné úpravy potravin v odpočinkové místnosti. Odpočinek na pracovišti 

je řešen, většinou dřevěnými, na pracovišti vyrobenými lavicemi. 

V hale se nachází pánské i dámské WC. 

Z důvodu zvýšeného hluku jsou v hale nařízeny bezpečnostní protihlukové přestávky 

(od 8:00 do 8:10, resp. od 20:00 do 20:10). 

Pracovníci při nástupu do pracovního poměru obdrží obuv s vyztuženou přední částí 

a pracovní oděv (, u některých činností i ochranné brýle). Při nástupu na pracoviště obdrží 

pracovníci, jichž se dotýká přeprava břemen pomocí jeřábu, ochranou přilbu. 

Každý první pracovní den v týdnu dostávají pracovníci od svého mistra zátkové chrániče 

sluchu (u některých může jít o mušlové chrániče sluchu) a pracovní rukavice, na některých 

pracovištích je vyžadováno používání ochranné přilby. Pokud dojde k poškození části nebo 

celku OOPP, mohou pracovníci zažádat o nové OOPP. 

Pracovní halu lze při snížení teploty tepelně vytápět, při zvýšené teplotě lze na některých 

pracovištích spustit ventilátory, při snížení viditelnosti lze rozsvítit stropní zářivky. 
 Tabulka 20: Jednotlivá pracoviště haly B 91S a počty pracovníků 
Činnost Počet pracovníků 

Pěchovací stroj 2 

Pnění forem, vibrace 3 

Pila 1 

Kompletace pražců 2 

Čištění forem, adjustace, napínaní 5 

Přesuvna zavážecí a vyvážecí 2  

Obracečka 1  

Odadjustace 3  

mostový jeřáb  1 
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Mísící jádro 1  

Mistr 1 

Celkem 22 

Osvětlení 

Většina pracovních činností se nachází v kategorii osvětlení C1, v kategorii B3 

se nachází pouze napínaní výztuže. 

Denní osvětlení pracovních prostor je řešeno prosklením v boční západní horní části 

budovy a čtyřmi světlíky ve výšce cca. 10 m, pokud to teploty dovolují také severními  

zatahovacími vraty. Většina pracovišť se nachází, při denním osvětlení, ve IV. třídě zrakové 

činnosti mimo prostoru pro napínání, která je v VII. třídě zrakové činnosti. Hodnoty 

průměrného činitele denní osvětlenosti po instalaci nových světlíků lze považovat 

za přijatelné, s výjimkou pracovišť plnění a vibrací, kde dochází ke konstrukčnímu překrytí 

a vyžaduje při snížení denního osvětlení možnost přisvětlení.  

Umělé osvětlení je zajišťují, cca v 8 m, ve dvou řadách vedené halogenové výbojky 

se smaltovanými kryty o výkonu 1000 W . 

Na pracovišti plnění a vibrací je použito žárovkových svítidel o výkonu 500 W.  

Hluk 

V prostoru výrobní haly přesahují hodnoty hluku 85 dB.  

Mikroklimatické podmínky 

V hale jsou přijatelné vlhkostně teplotní podmínky pohybující se v rozmezí 18 – 25 ºC. 

Pokud dojde ke zvýšení teplot lze ji částečně regulovat spuštěním zavěšených stropních 

ventilátorů, při snížení teploty dochází k vytápění haly horkovodním potrubím. Vlhkost 

vzduchu je subjektivně nižší, pohybující se v rozmezí 30% až 70%. 

K největšímu kolísání teplot může docházet na pracovišti mostového jeřábu, kde může 

docházet k vystavení venkovním teplotním podmínkám a na pracovišti vyvážky pražců, kde 

dochází k vyjíždění propařených betonových pražců z propařovací komory. 

Rychlost proudění vzduchu je v prostoru výrobní haly konstantní a nedochází k pocitu 

nepohody. 

Mikroklimatické podmínky ve výrobní hale lze posoudit, dle ČSN ISO 10551, jako 

podmínky, jež mohou vyvolat stav mírné nepohody, tedy podmínky spojené s fyzickou 

námahou a nevyžadující další úpravy. 
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7.1 Pěchovací stroj 

Po ukotvení drátu do dělícího stroje pracovník obsluhy (který je blíže) nastaví 

požadovanou délku a počet drátů.  

Po vytvoření dostatečného počtu drátů, vyjme stanovený počet drátů (10)  a umístí je 

na připravenou plochu. Deset drátu uvede do takové pozice, aby mohl nasunout, nejdříve, 

jedno kotevní čelo a po jeho přesunu na opačnou stranu i druhé kotevní čelo. Poté, nejdříve, 

první pracovník vsunuje, jednotlivě, dráty do otvoru, kde po stlačení tlačítka dojde tlakem 

k vytvoření hlavičky na drátu, po jeho skončení hlavičkuje na druhé straně stroje druhý 

pracovník. 

Mimo hlavičkování tito pracovníci po přijetí očištěné formy spolu s pracovníky čištění, 

adjustace a napínaní instalují armovací výztuže (2) do formy, které dále vyztuží a na obou 

koncích přiklopí napínací zařízení výztuže. Po zajištění drátů pomocí pneumatických 

utahováku napnou pracovníci umístěnou armovací klec. 

Druhý pracovník pak připravenou formu přemisťuje na valečkou dráhu před vibrační 

pracoviště. 

 
Obrázek 8: Tvoření hlaviček drátů 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (dlouhodobý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, při napínání výztuže kde je doporučená minimální hodnota 

osvětlení 300 lux. Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti lze považovat stav za dostatečný. 
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Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 21: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Práce v částečně závislá na vůli 

pracovníka 

1 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB 

(LAeq = 88,5 dB) 

3 

Vibrace Práce konaná s pneumatickými 

utahováky, bodově dosahující kritérií 2. 

kategorie 

2 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez zvýšených nároků 1 

Pracovní poloha Práce vykonávaná ve stoji  1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
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Tabulka 22: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Popálení  4 2 3 24 Rukavice, 

opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Propíchnutí drátem 3 4 2 24 Opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Pohmoždění 

materiálem 

3 1 2 6 Opatrnost  

Manipulace 

s 

materiálem  

Pád svazku drátů 

z výšky (při 

přemísťování jeřábem) 

2 4 1 8 Školení, 

opatrnost, 

přilba, kontrola 

vázacích a 

spojovacích 

prostředků 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Pohmoždění stroji 3 1 2 6 Pracovní oděv  Manipulace 

se 

zařízeními 

Popálení pohmoždění 

materiálem 

3 1 3 9 Rukavice, 

opatrnost 

 

Vystavení hluku 5 4 1 20 Zátkové nebo 

muškové 

chrániče, 

bezpečnostní 

přestávky 

Náhodně 

kontrola 

Zakopnutí, pád o části 

zařízení  

3 2 1 6 Opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Pobyt a 

pohyb po 

pracovišti 

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 1 12 Školení, 

opatrnost, 

přilba, kontrola 

vázacích a 

spojovacích 

prostředků 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 
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Zasáhnutí 

odlétávajícími zbytky 

drátů 

4 4 3 48 Pracovní oděv, 

(ochranné brýle 

s bočními 

kryty) 

  

Najetí, přiražení 

formou 

3 2 2 12 Opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Zhodnocení 

Práce za značného hluku s riziky vyplývajícími převážně s manipulací s materiálem 

a pohybem po pracovišti, vyžadující zařazení do 3. kategorie. 

7.2 Plnění forem, vibrace 

Pokud se na začátku válečkové dráhy nachází připravená prázdná forma, spustí první 

pracovník danou válečkovou dráhu a čeká až forma přijede na určené místo, kde se zastaví 

v přeprogramované poloze.  

Pracovník pak pomocí uvolňovacích pák dávkují betonovou směs do formy, do té doby, 

dokud není forma dostatečně zaplněna, poté se přesouvá na další pracoviště, kde dochází 

k vibracím a zarovnání povrchu směsi dokud není směs vibrováním dostatečně zhutněna. Pak 

se naplněná forma  pomocí válečkové dráhy přemisťuje na další pracoviště. 

 
Obrázek 9: Plnění forem 
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Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lux, jež  není dosahováno.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se převážně dynamickou práci, vykonávanou velkými svalovými skupinami, kdy 

celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což představuje minutový 

energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 23: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Práce, při nichž je pracovník vystaven 

prachu (cement), jehož průměrné 

celosměnové koncentrace překračují 30 % 

hodnoty PELc v pracovním ovzduší, ale 

nepřekračují hodnoty PELc 

(PELc  = 5,91 mg/m3, => 59,1 %) 

2 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Práce spojená s monotónními úkony 2 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB 

(LAeq = 102,4 dB) 

3 

Vibrace Práce vykonávaná za podmínek, při 

kterých dochází k přenosu vibrací na ruce 

vyšší než 113 dB, ale nižších než 123 dB 

za osmihodinovou pracovní směnu 

2 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 
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Zraková zátěž Bez zvýšených nároků 1 

Pracovní poloha Práce vykonávaná ve stoji střídáním 

přijatelných a nepřijatelných poloh  

2 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 24: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Vystavení vibracím 4 4 1 16 Školení, střídání  

pracoviště 

1 x ročně 

Vystavení značnému 

hluku 

5 4 1 20 OOPP, školení, 

střídání 

pracoviště, 

mušlové 

chrániče, 

bezpečnostní 

přestávky 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Pořezání, pohmoždění 

o hrany forem a 

zařízení 

2 2 3 12 Rukavice, 

školení 

1 x ročně 

Plnění 

forem 

Zachycení, 

pohmoždění 

materiálem 

3 2 3 12 Školení, zákaz 

dlouhých oděvu 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Zachycení oděvu 

kolečkovou dráhou, 

formou v pohybu 

3 2 2 12 Zákaz nošení 

dlouhých 

oděvů, školení 

1 x ročně, 

náhodně 

kontrola 

Pobyt a 

pohyb na 

pracovišti 

Uklouznutí, pád 

způsobený 

nahromaděnými zbytky 

3 2 2 12 opatrnost  
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po plnění  

Vystavení prachu 5 4 2 40 Školení, střídání 

pracoviště 

Dle 

potřeby 

(střídání), 

1 x ročně 

Zhodnocení 

Pracoviště s rizikem zvýšeného hluku a prachu a vibrací, při neopatrnosti i s riziky 

spojenými s pracovními úkony, celkově zařaditelné do 3. kategorie.  

7.3 Pila 

Po vyjetí betonových pražců z obracečky vsunuje pracovník pily utěsňovací 

polypropylenové zátky do otvorů (sloužících k ukotvení výztuže) v pražcích. 

Pokud jsou všechny otvory utěsněny a pražce dosáhnou hranice kolečkové dráhy těsně 

u pily, spustí pracovník, na panelu pily, pohon řezného kotouče. Když pražec dosáhne polohy 

vhodné k řezání, zastaví pracovník válečkovou dráhu a pomocí páček na panelu kyvným 

ramenem přitlačí řezný kotouč k místu určeném k oddělení. Po oddělení spustí válečkovou 

dráhu posune pražce k místu dalšího oddělení. Postup opakuje dokud nejsou odděleny 

všechny pražce (5) a zdvojená čela.  

 
Obrázek 10: Pracoviště oddělování pražců 
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Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lux, jež  není dosahováno. 

Prostor určený k oddělování pražců je osvětlen zářivkovým svítidlem a je dostatečně osvětlen.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti je osvětlení dostačující. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 25: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Práce, při nichž je pracovník vystaven 

prachu, jehož průměrné celosměnové 

koncentrace překračují 30 % hodnoty 

PELc v pracovním ovzduší, ale 

nepřekračují hodnoty PELc 

(PELc  = 4,73 mg/m3, => 47,3 %) 

2 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Střídání několika pracovních operací – 

částečně závislé na vůli pracovníka, bez 

bodového zařazení odpovídající 2. 

kategorii 

1 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB 

3 

Vibrace Práce vykonávaná za podmínek, při 

kterých nedochází k přenosu vibrací na 

ruce vyšší než 113 dB 

1 

Práce s biologickými Bez expozice 1 
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činiteli 

Zraková zátěž Přijatelné světelné podmínky 1 

Pracovní poloha Práce vykonávaná ve stoji a sedě, 

střídáním těchto poloh 

2 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 26: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Vystavení prachu 5 2 1 10   Pobyt a 

pohyb na 

pracovišti 

Vystavení značnému 

hluku 

4 4 2 32 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu, 

bezpečnostní 

přestávky 

Náhodně 

kontrola 

Zakopnutí o 

skladovaný materiál, 

stojany kolečkové 

dráhy 

3 1 3 9 Opatrnost  

Přiražení pražci 3 5 1 15 Opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Ukládání 

zátek do 

pražců 

Sjetí pražců 

z kolečkové dráhy 

3 4 3 36 Opatrnost, obuv 

s vyztuženou 

přední částí  

 

Nepohodlná pracovní 

poloha 

4 3 3 36 Židle 

s podstavcem 

 Oddělování 

pražců 

Vystavení značnému 

hluku 

5 4 1 20 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 
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Odskočení řezného 

kotouče 

1 5 2 10 Ochranný kryt   

Zkrat, popálení 2 5 2 20 revize 1 x ročně 

Manipulace 

s 

materiálem 

Zavalení materiálem 

převozu paletovým 

vozíkem 

2 1 1 2 opatrnost  

Zhodnocení 

Práce spojená s pobytem na pracovišti za zvýšeného hluku a prachu, mimo to vyplývající 

z neopatrnosti nebo porušení bezpečnostních předpisů a pokynů. Celkově práce spadá do 3. 

kategorie. 
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7.4 Kompletace pražců 

Úkolem pracovníka blíže pily je nasazovat, na oddělené pražce, železné ukotvovací 

prvky (tzv. vrtule), dále po dokončení řezání vezme oddělené čela (4) a přesune se k místu, 

kde do připravené bedýnky, za pomocí upraveného drátu a kladiva, vyklepává zbytky drátů 

z čel, která dále umisťuje do místa určeného ke skladu čel. 

Z důvodu značné tvorby betonového odpadu, uklízí několikrát během hodiny prostor určený 

pro spad čel. 

Pracovník dále od pily nasazuje na betonové pražce, jež vyjely z obracečky a jsou již 

osazeny polypropylénovými zátkami, podložky pod vrtule. Při řezání se přesune za pilu 

a po smočení šroubů v mazací směsi dokončí kompletaci umístěním šroubů do otvorů na 

nichž jsou umístěny vrtule. 

 
Obrázek 11: Pracoviště kopletace pražců - za pilou 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lux, jež  není dosahováno.  

Na pracovišti vyklepávání drátů (krátkodobý pobyt) není, z hlediska osvětlení, požadovaných 

300 lux splněno. 

Kontrast na celém pracovišti je střední. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 
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Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 27: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh 

kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Práce, při nichž je pracovník vystaven 

prachu, jehož průměrné celosměnové 

koncentrace překračují 30 % hodnoty PELc 

v pracovním ovzduší, ale nepřekračují 

hodnoty PELc 

(PELc  = 4,73 mg/m3, => 47,3 %) 

2 

Chemické látky Práce s mazutem – nesplněny hodnotící 

kritéria pro zařazení do 2. kategorie 

1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Práce vnuceném pracovním tempu 2 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB 

3 

Vibrace Práce konaná za podmínek nespadajících do 

2. kategorie 

1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez zvýšených nároků 1 

Pracovní poloha Práce vykonávaná ve stoji se střídáním 

podmíněně přijatelných a nepřijatelných 

pracovních poloh  

2 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
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Tabulka 28: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Vystavení značnému 

hluku 

5 4 1 20 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 

Vystavení značnému 

množství prachu 

4 4 1 16 školení 1 x ročně 

Zachycení, přejetí  

pražcem  

3 4 2 24 Opatrnost  

Sjetí pražce 

z kolečkové dráhy 

3 4 3 36 Opatrnost, obuv 

s vyztuženou 

přední částí 

 

Převržení používaného 

materiálu  

3 1 1 3 Opatrnost  

Kompleta-

ce za pilou 

Přichycení rukavice 

šroubem 

4 3 3 36 Opatrnost  

Pád na končetiny 4 1 1 4 Opatrnost, obuv 

s vyztuženou 

přední částí,  

 

Pořezání, popálení čely 4 2 4 32 Rukavice, 

opatrnost 

 

Vyklepává

ní zbytků 

drátu z čel 

pořezání odlétávajícími 

zbytky drátů, 

poškození oka  

3 4 2 24 Pracovní oděv, 

obuv 

s vyztuženou 

přední částí, 

rukavice, 

ochranné brýle 

s bočními kryty 

Náhodně 

kontrola 

Kompleta-

ce před 

pilou 

Zakopnutí o 

skladovaný materiál, 

stojany kolečkové 

3 1 3 9 Opatrnost  
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dráhy 

Přiražení pražci 3 5 1 15 Opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Sjetí pražců 

z kolečkové dráhy 

3 4 3 36 Opatrnost, obuv 

s vyztuženou 

přední částí 

 

Zakopnutí, pád 

způsobený nerovnostmi 

v podlaze 

3 1 2 6 opatrnost  

Přiražení, najetí při 

přemísťování materiálu 

(paletovým vozíkem) 

2 2 2 8 Opatrnost  

Manipulace 

s 

materiálem 

Přiražení, pohmoždění, 

pád materiálu (při 

přemísťování 

mostovým jeřábem) 

3 3 1 9 Opatrnost  

Zakopnutí, pád 

způsobený 

skladovaným, 

položeným materiálem, 

nerovnostmi v podlaze 

3 1 1 3 Opatrnost  

Pád břemene 

(přemísťování 

mostovým jeřábem) 

2 4 3 24 Školení, 

opatrnost 

1 x ročně 

Pohyb po 

pracovišti 

Vystavení hluku 5 4 1 20 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 

Zhodnocení 

Práce za zvýšeného hluku a prachu, další rizika pak vyplývají z pohybu po pracovišti, 

neopatrnosti a nedodržení používání přidělených OOPP. Práce v prostředí, jež spadá do 3. 

kategorie. 
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7.5 Čištění forem, adjustace, napínaní 

Úkolem čtyř pracovnic je, po vyjetí prázdné formy obracečky, očistit formu od zbytků 

betonu, nasadit tužící a oddělovací prvky betonových pražců, provést postřik olejem (pro lepší 

vyjímání betonových pražců z formy), přesunout formu na kolejové vozíky, přesunout pražce 

k vyztužení armovací výztuži a napnutí. 

Tuto pracovní činnost vykonávají převážně ženy. 

 
Obrázek 12: Čištění a adjustace formy 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 300 lx, jež  není dosahováno.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 4,5 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 240 až 395 W.  
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Tabulka 29: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Práce s olejem – nesplněny hodnotící 

kritéria pro zařazení do 2. kategorie 

1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 4,5MJ 2 

Psychická zátěž Práce spojená s monotónními úkony 2 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB  

3 

Vibrace Bez zvýšené expozice 1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez zvýšených nároků 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje 1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 30: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Zakopnutí, uklouznutí 3 1 2 6 Sorbety  

Přiražení formou 4 4 2 32 Opatrnost, 

školení 

1 x ročně 

Odskočení 

pneumatického 

utahováku 

3 2 3 18   

Čištění a 

adjustace 

Propíchnutí kůže ruky 

pružinou 

4 1 2 8 Rukavice  
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Potřísnění očí 

rozstřikovaným olejem 

3 2 3 18   

Vystavení vibracím 4 2 3 24   

 

Poranění vypadnutým 

nářadím 

3 1 1 3 Opatrnost  

Pohmoždění, pořezání 

o hrany formy 

3 2 3 18 Opatrnost  

Přejetí končetin 

pojízdnou stolicí 

2 4 3 24   

Naražení formou 4 1 2 8   

Přemísťo-

vání formy 

Přetížení svalstva  3 2 4 24   

Propíchnutí kůže ruky 

drátem 

2 1 2 4 Rukavice  

Vyvrtnutí nohy 

způsobené kolejovými 

drahami 

3 3 4 36 Opatrnost  

Napínání 

pobyt na 

pracovišti 

vystavení hluku       

Zhodnocení 

Práce spojená s činností za zvýšeného hluku a rizik vyplývající především 

s monotónnosti činnosti a manipulací s těžkou formou, celkově zařaditelná do 3. kategorie. 

7.6 Přesuvna zavážecí a vyvážecí 

První pracovník pomocí válečkové dráhy přemístí formu na přesuvnu, odkud je forma 

přemístěna k dané komoře. Po zavedení formy do komory se komora uzavře a spustí se UTB 

cyklus (propařování). Pracovník vše ovládá pomoci panelů umístěných na přesuvně.  

Druhý pracovník po dokončení UTB cyklu vyveze formy z komor a přemístí je k válečkovým 

drahám.  
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Obrázek 13: Pracoviště vyvážky pražců 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, jež  není dosahováno.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 4,5 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 240 až 395 W.  
Tabulka 31: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Nesplňuje podmínky pro 2. kategorii 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez celosměnnové expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 4,5 MJ 2 

Psychická zátěž Práce nezařaditelná svým charakterem do 

2. kategorie 

1 

Hluk Práce v podmínkách přesahující hodnoty 

85 dB 

3 

Vibrace Bez expozice 1 
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Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez zvýšených nároků  1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje 1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 32:  Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Vystavení hluku 5 4 1 20 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 

Přejetí přesunovacím 

zařízením 

2 4 1 8   

Zakopnutí, pád o 

překážky na pracovišti  

2 1 2 4 opatrnost  

Pohyb a 

pobyt na 

pracovišti 

Práce se zahřátým 

materiálem 

1 2 2 4   

Zhodnocení 

Práce za zvýšeného hluku lehce zvýšených teplot, s riziky vyplývajícími s pohybem po 

pracovišti, nepozorností a porušením bezpečnostních předpisů. Tato práce je zařazeno do 3. 

kategorie. 

7.7 Obracečka 

Po zafixování formy v obracečce pracovník obsluhy uvolní pomocí pneumatických 

utahováků kotevní šrouby z formy.  

Po odkotvení formy je obracečka uvedena do činnosti stisknutím vypínače. Následně 

dojde k jejímu otočení podél své osy a k vyklopení betonových pražců z formy. Po tomto 
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úkonu vypustí pracovník obsluhy, pomocí vzduchového ovladače, vzduch z pneumatických 

válců a betonové pražce dosednou na válečkovou dráhu v obracečce. 

Po dosednutí uvede pracovník obsluhy  v činnost válečkovou dráhu a pražce 

se po válečkové dráze posouvají směrem k pile na dělení.  

Po dosažení konce obracečky pracovník popisuje jednotlivé pražce datem výroby 

a pokládá na ně gumové podložky. 

 
Obrázek 14: Obracečka forem 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, jež  není dosahováno.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
Tabulka 33: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Nesplňuje podmínky pro 2. kategorii 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez celosměnové expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 
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Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Práce nezařaditelná svým charakterem do 

2. kategorie 

1 

Hluk Práce v podmínkách přesahující hodnoty 

85 dB 

3 

Vibrace Bez zvýšené expozice 1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez zvýšených nároků 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje 1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 34: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Zakopnutí, pád o 

položený materiál, o 

nerovnosti v podlaze 

3 1 1 3 opatrnost  

Vystavení hluku 5 4 1 20 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 

Pobyt a 

pohyb na 

pracovišti 

Přiražení pražci 4 4 1 16 opatrnost  

Odskočení utahováku 4 1 3 12 opatrnost  

Pohmoždění, šok 

oskočením hadice 

3 

 

1 3 9   

Utahování 

šroubů 

Vystavení vibracím 4 4 2 32   
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Zhodnocení 

Práce za zvýšeného hluku a s riziky spojenými s pohybem na pracovišti, celkově 

zařaditelná do 3. kategorie. 

7.8 Odadjustace 

Činnost pracovník spočívá ve vytahování, čištění a přemísťování (na pracoviště 

adjustace) umělohmotných předělů po provibrování betonové směsi. Dále pracovník doplňuje 

potřebný materiál na pracoviště adjustace.  

Tuto pracovní činnost vykonávají převážně ženy. 

 
Obrázek 15: Pracoviště odadjustace 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, jež  není dosahováno.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
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Tabulka 35: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach množství nepřekračuje limity pro zařazení 

do 2. kategorie 

1 

Chemické látky Práce s olejem – nesplněny hodnotící 

kritéria pro zařazení do 2. kategorie 

1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 4,5 MJ 2 

Psychická zátěž Práce spojená s monotónními úkony 2 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB  

3 

Vibrace Bez zvýšené expozice 2 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez zvýšených nároků 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje, kdy dochází ke 

střídání přijatelných a nepřijatelných 

pracovních poloh  

2 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
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Tabulka 36: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

zakopnutí, pád o 

stojany zařízení, 

materiál 

3 1 2 6   

vystavení hluku 5 4 1 20 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 

přiražení pražci 4 4 1 16 opatrnost  

Pohyb a 

pobyt na 

pracovišti 

Sjetí pražců 

z válečkové dráhy 

3 4 3 36 opatrnost  

Zhodnocení 

Práce za zvýšeného hluku s riziky spojenými s pohybem po pracovišti a neopatrností, 

celkově zařaditelná do 3. kategorie. 



 69

7.9 Mostový jeřáb  

Pověřený pracovník obsluhy jeřábu, pomocí ovládání ze země, přemisťuje jeřábem 

svazky drátů do koše dělícího stroje, dále přemisťuje jeřábem formy k opravě a do výroby, 

materiál potřebný ve výrobě a betonové pražce z výroby na vagón. 

Dále tento pracovník pomocí utahováku dotahuje šrouby, popisuje výrobními čísly a po 

kompletaci betonových pražců a ovládá válečkové dráhy umístěné za pilou, jež slouží 

k seskupování  pražců do skupin (po 7). 

Pokud jsou čela pražců nedostatečně zbavena přesahující armovací výztuže, provede 

pracovník zbroušení těchto přesahů pomocí elektrické brusky 

 
Obrázek 16: Přemísťování pražců 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadováno 

minimální osvětlení 200 lx, jež  není dosahováno.  

Kontrast na celém pracovišti je malý. 

Z hlediska osvětlení na pracovišti neodpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Jedná se zde o zátěž, kdy celosměnový energetický výdej dosahuje hodnot až 6,8 MJ, což 

představuje minutový energetický výdej pohybující se v rozmezí 400 až 575 W.  
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Tabulka 37: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Celosměnový energetický výdej až 6,8 MJ 2 

Psychická zátěž Práce spojená s kombinací úkonů 1 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq vyšší než 85 dB  

3 

Vibrace Bez zvýšené expozice 1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez zvýšených nároků 1 

Pracovní poloha Práce konaná ve stoje 1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 38: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Odskočení utahováku 4 1 3 12   

Pohmoždění, šok 

oskočením hadice 

3 1 3 9   

Utahování 

šroubů 

Vystavení vibracím 4 4 2 32   

Manipulace 

jeřábem s 

břemeny 

Pád břemene, naražení 

břemenem 

3 5 1 15 Školení, přilba 1 x ročně 

manipulace 

s el. 

pořezání  4 4 1 16 školení, část 

kotouče 

1 x ročně 
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zajištěna krytem 

pohmoždění, 

vykloubení, zlomení 

častí končetin 

v důsledku přichycení 

části oděvu 

2 3 2 12 školení, zákaz 

oděvů s převisy, 

část kotouče 

zajištěna krytem 

1 x ročně 

popálení, pořezání, 

propíchnutí oka 

oddělovanými částmi  

3 3 2 18   

bruskou 

úraz elektrickým 

proudem 

2 4 3 24 revize 1x ročně 

Zadření třísky 3 1 1 3 Opatrnost  

Zakopnutí, pád 

způsobený 

skladovaným 

materiálem 

2 1 1 2   

Manipulace 

s 

materiálem 

Sesunutí skladovaného 

materiálu 

2 1 3 6   

Zakopnutí, pád o 

položený materiál, o 

nerovnosti v podlaze 

3 1 1 3   

Pád z vagónu (z výšky) 3 3 2 18 opatrnost  

Vystavení hluku 5 4 1 20 Zátkové nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

Náhodně 

kontrola 

Vystavení prachu 5 4 1 20   

Přiražení pražci 4 4 1 16 opatrnost  

Sjetí pražců 

z válečkové dráhy 

3 4 3 36 opatrnost  

Pohyb po 

pracovišti 

Nevhodné 

mikroklimatické 

podmínky 

4 4 2 32   



 72

Zhodnocení  

Pracoviště za zvýšeného hluku s riziky vyplývajícími s manipulací s břemeny a 

případnou úpravou pražců, celkově zařaditelná do 3. kategorie. 

7.10 Mísící jádro 

Pracovník řídí, sleduje a kontroluje operace spojené s dopravou a dávkováním základních 

materiálů pro výrobu betonové směsi do zavážecích vozíků. Dané operace jsou řízeny 

instalovaným programem v počítači. 

 
Obrázek 17: Pracoviště monitorování a kontroly mísícího jádra 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Dle ČSN výše uvedených norem je na tomto pracovišti (trvalý pobyt) požadované 

osvětlení dostatečné.  

Z hlediska osvětlení na pracovišti odpovídá požadavkům na minimální osvětlení. 

Fyzická zátěž 

Energetický výdej nedosahuje za osmihodinovou pracovní směnu hodnot, podle nichž by 

bylo možné zařadit práci do 2. kategorie. 
Tabulka 39: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 
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Prach Bez zvýšené expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Práce jež nedosahuje hodnot pro zařazení 

do 2. kategorie 

1 

Psychická zátěž Práce spojená s monotónními úkony 2 

Hluk Práce v prostředí, kde je ekvivalentní 

hladina hluku LAeq nižší než 85 dB, ale 

přesahuje 75 dB  

2 

Vibrace Bez expozice 2 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Trvalé sledování monitoru 2 

Pracovní poloha Práce konaná v sedě 2 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 2 
Tabulka 40: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

namáhání zraku 

sledování monitoru 

5 3 2 30 nastavení 

nižšího jasu a 

kontrastu 

 

zkrat el. zařízení, 

porušení izolace 

rozvodů 

2 5 4 40 revize 2 x ročně 

práce 

spojená 

s prací 

s počítačem 

nevhodná pracovní 

poloha – bolesti zad 

3 3 3 27 přijatelně 

tvarovaná 

pracovní židle 
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Zhodnocení  

Práce mezi jejíž hlavní rizika patří práce v hluku, práce spojená se sledováním monitoru 

a činnostmi s el. zařízením, celkově zařaditelná do 2. kategorie.   

7.11 Mistr 

Připravuje, na jednotlivá pracoviště, podklady k výrobě, kontroluje průběh výroby, 

vyhledává, zajišťuje nedostatky a (pokud je to pouze v jeho pravomoci) navrhuje, příp. 

zajišťuje jejich odstranění, vydává OOPP, školí nově příchozí pracovníky, rozděluje pracovní 

činnosti a zodpovídá za osoby, materiál a kvalitu výroby. Kancelář mistra haly B – 91 S se 

nachází v administrativní části haly, jež je kvůli hluku oddělena od výrobní části. Při své práci 

se pohybuje především v hale B – 91 S. 

Kategorizace práce 

Osvětlení (umělé) 

Jedná se o pracoviště kde jsou hodnoty z celé haly, ale nedochází zde k trvalému pobytu. 

Požadované hodnoty osvětlení  v hale, které jsou viz. výše ukazují na, ve většině případů 

na nesplnění požadavků. Do pracoviště mistra se řadí i jeho kancelář, jež splňuje minimální 

požadavky na osvětlení z tohoto důvodu považuji pracoviště z hlediska osvětlení 

za uspokojivé. 

Fyzická zátěž 

Energetický výdej nedosahuje za osmihodinovou pracovní směnu stabilně hodnot, podle 

nichž by bylo možné zařadit práci do 2. kategorie. 
Tabulka 41: Tabulka rizikových faktorů a jejich kategorizace 
Rizikový faktor hodnocení Návrh kategorizace 

Zátěž teplem  Přijatelné pracovní podmínky 1 

Zátěž chladem Přijatelné pracovní podmínky 1 

Prach Bez celosměnnové expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Fyzická zátěž Práce jež nedosahuje hodnot pro zařazení 

do 2. kategorie 

1 

Psychická zátěž Práce spojená s vysokou mírou 

odpovědnosti  

2 



 75

Hluk Práce v podmínkách přesahující hodnoty 

85 dB 

3 

Vibrace Bez expozice 1 

Práce s biologickými 

činiteli 

Bez expozice 1 

Zraková zátěž Práce bez zvláštních požadavků na 

osvětlení pracoviště 

1 

Pracovní poloha Práce konaná vstoje a vsedě a střídáním 

těchto poloh, při podmíněně přijatelných 

pracovních polohách  

1 

Neionizující záření a 

elektromagnetické pole 

Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 

Bez zvýšeného tlaku 1 

Návrh na výslednou kategorizaci 3 
Tabulka 42: Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 
Tabulka možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

Činnost Identifikace nebezpečí P N H R Bezpeč. 

opatření 

Kontrola 

Zakopnutí o položený 

materiál 

3 4 3 36 opatrnost  

Pád způsobený 

nerovnostmi podlahy 

2 1 2 4 opatrnost  

Pád břemene z výšky 

(při přemísťování 

jeřábem) 

3 4 2 24 Školení, 

opatrnost, přilba 

1 x ročně 

Chůze po 

pracovišti 

hluk 3 2 1 6 Zátkové  nebo 

mušlové 

chrániče sluchu 

 

Zhodnocení 

Práce spojená s riziky vyplývajícími s pohybem po pracovišti a nedodržením 

bezpečnostních předpisů, jež lze zařadit do 3. kategorie. 
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Legenda k hodnotícím tabulkám možných příčin pracovních rizik a jejich následků 

R = P x N x H  P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 1 - nahodilá 
N - Závažnost následků  2 - nepravděpodobná 
H - Odhalitelnost rizika  3 - pravděpodobná 
R - Míra rizika  4 - velmi pravděpodobná 
   5 - trvalá 
N - Závažnost následků   
1 - nepatrný delikt, žádná škoda, drobné - nebo žádné ošetření,  
2 - menší defekt, první pomoc, nebo menší lékařské ošetření, čas nápravy ≤ 1 den 
3 - střední úraz (nemocnice), nebo poškození, náprava 1-14 dnů,  
4 - těžký úraz, (nesch. nad 3 měs.),  
5 - smrt, trvalá nezpůsobilost,  
 
   
R - Míra rizika   H - Odhalitelnost rizika 
0 - 3     Bezvýznamné riziko    1 - předvídatelné riziko 
4 - 10   Akceptovatelné riziko    2 - snadno odhalitelné riziko 
11 - 50     Mírné riziko    3 - odhalitelné riziko 
51 - 100    Nežádoucí riziko    4 - nesnadno odhalitelné riziko 
101 - 125  Nepřijatelné riziko    5 - neodhalitelné riziko 
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8. Ergonomické hodnocení  

 

Jedná se o hodnocení spojeného s hodnocením rizik, které jsem již v určitých bodech 

uvedl v kategorizaci rizik, z důvodu značné rozsáhlosti požadavků dnešní ergonomie bylo 

mým hlavním cílem posouzení pracovní polohy a zdravotních rizik s tím spojených, mimo 

to uvádím i  nejpodstatnější zdravotní rizika vyplývající z dalších 12 hodnotících faktorů, jež 

nezanedbatelně ovlivňuje celkový pohled na pracovní pozici a tím i možný přístup k dané 

pracovní činnosti. 
Tabulka 43: Přehled vyhodnocovaných pracovišť a činností 
Jednotlivá pracoviště Počet pracovníků 

Pracoviště úpravy čel pražců  
 

1 

Pracoviště výroby armovací výztuže 
 

2 

Pracoviště mostového jeřábu 
 

1 

Pracoviště čištění, adjustace a napínaní 
 

4 

Pracoviště pily 
 

1 

 

8.1 Pracoviště úpravy čel pražců  

Abych lépe mohl odhalit a popsat rizika spojená s výkonem této pracovní činnosti 

rozdělil jsem ji na několik pracovních činností, jejichž délka a náročnost je dána 

individuálními schopností a cvikem pracovníka.  

Je důležité dodat, že činnost výroby pružin může být spojená s výkonem jiné pracovní 

činnosti než je úprava čel pražců, příp. může být závislá na výrobní zatíženosti.  

Výroba pružin  

práce v sedě na umělohmotném sedáku ve výšce 36 cm - daná otvorem pro vypadávání 

pružin ve výšce 78,2 nad zemí, panel s tlačítky START a STOP se nachází ve výšce 39 cm 

(až do výšky 48 cm) nad zemí. Manipulační rovina se nachází cca. 25 cm (tj. cca. 52 – 57 cm 

nad zemí) pod výškou vypadávaní pružin. Tato výška je zhruba 10 cm pod optimálním 
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průměrem manipulační roviny a je tedy nevyhovující. Činnost trvání polohy je závislé na vůli 

pracovnice/ka, za směnu dosahuje max. 200 minut, nepřekračuje tudíž polovinu směny. 

a) poloha trupu: jedná se přijatelnou statickou polohu trupu, bez opory trupu, 

s předklonem max. do 40º , 

b) poloha hlava-krk: přijatelná statická poloha ,bez podpory trupu, nepřekračuje 25º, 

c) horní končetiny: jedná se o dynamickou polohu s předpažením max. do 30º 

a s nepřijatelnou frekvencí pohybů ≥ 10/min. 

d) dolní končetiny: nepřijatelná statická poloha s extrémní flexí kolen. 

Zhodnocení: 

Tato nevhodná pracovní poloha může u pracovníků vykonávající tuto činnost vést 

k nepříznivým vlivům a důsledkům na jejich zdraví  jako jsou např. zvýšené zatížení kloubů, 

zrychlení degenerativních změn páteře, poškození meziobratlových plotének bederní páteře 

(vedoucí až ke kulatým zádům - kyfóze), náhlé bolesti v oblasti zad a dolních končetin 

v důsledku stlačených nervových kořenů přesunutými jádry plotének, bolesti zad a končetin, 

zvyšující se riziko křečových žil aj. 

Nejedná se o fyzicky namáhavou práci, ale její vliv na svalovou, kloubní a za určitých 

okolností nervovou soustavu spolu s monotónností činnosti a monotónním zvukem stroje, 

ohrožuje pracovníka jak na zdraví fyzickém tak i psychickém, právě v důsledku fyziologicky 

nevhodné pracovní polohy, jež je dána výrobním zařízením.  

Zamazávání pražců 

Jedná se o práci kdy dochází pomocí dláta (na němž je část zamazávací směsi) a ploché 

tupé zaoblené čepele s rukojetí (označované jako špachtle) zaplňování a zamazávání otvorů 

v pražcích. Přiložením dláta se směsí se posunem špachtle zaplní (mnohdy může  docházet 

k nevhodnému zatížení zapěstí rukou v důsledku nevhodného držení pracovního načiní) 

a zamaže z jedné strany pražce celkem 8 otvorů, následuje vedlejší pražec až po zamazání 

celé jedné čelní strany, pak se pokračuje na další straně. Zamazávací směs se připravuje 

v kbelíku smícháním tří přísad. Zaplnění kbelíku je na vůli pracovníka, ale je-li této směsi 

málo, je potřeba častěji odbíhat a míchat tuto směs. Při zaplnění kbelíku se značně zvyšuje 

jeho hmotnost a tím i manipulace s ním. 

Dále se na pražec přepisují výrobní čísla, jež slouží k lepší orientaci při manipulaci 

s těmito pražci (nutno stihnout dříve než dorazí další pražce, jelikož hrozí, že čísla výrobní 

čísla budou k přepisu špatně viditelná, přesněji zastíněná dalšími pražci). Dokončení práce 
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spočívá v nalepení informačních letáků. Práce (zamazávání přepisování) probíhá cca od 20 

cm nad podlahou až do cca 210 cm nad podlahou. Při níže položených pražcích je pracovní 

poloha v předklonu trupu přesahujících 90º nebo ve dřepu s předklonem trupu (v určitých 

případech i v sedě).   

Při práci mezi pražci (hlavně ve velkém počtu) navíc dochází ke snižování pracovního 

prostoru, který by neměl klesnou mezi jednotlivými stohy pod 70 cm (zde je ovšem nutné vzít 

v úvahu rozměry zaměstnance, což znamená, že 70 cm nemusí vždy vyhovovat).  

Riziko zde představuje i 15 cm mezera mezi vagónem a perónem, jež při snížení pozornosti 

může vést k zakopnutí či propadnutí končetiny tímto otvorem. 

Rozbor pracovních poloh zde neuvádím, jelikož se jedná o práci (jak již bylo výše 

uvedeno), kde dochází ke střídání přijatelných, podmíněně přijatelných a nepřijatelných 

poloh, jejichž setrvání v dané pracovní poloze je závislé na cviku a schopnostech pracovníka. 

Zhodnocení: 

Tato práce může v důsledku nevhodných pracovních poloh, v určitých případech mírně 

nepříznivých mikroklimatických podmínek a možnosti přetížení svalstva k nemocem šlach, 

úponů, svalů, periferních nervů končetin, k omezení prokrvení dolních končetin, čímž může 

docházet k tvorbě varixů (žilních městků), jež se projevují bolestmi dolních končetin , 

poškozením menisků v důsledku práce v podřepu, může dojít k vzniku kyfózy páteře, tzv. 

tenisovému loktu, může docházet k otoku nohou, k tvorbě křečových žil, aj. 

Užití nástrojů může způsobovat záněty šlach a šlachových pouzder flexorů a extenzorů jak 

ruky tak i předloktí. 

Namáhavost této práce je dána schopnostmi a přizpůsobivostí pracovníka, ale nelze také 

opomenout jeho rozměry, jež mohou značně ztížit pracovní činnost, případně vést ke zvýšeni 

rizikovosti pracovního úrazu 

Manipulace s materiálem 

Pro výrobu betonové směsi je potřeba v blízkosti pracovních úkonů skladovat materiál 

(písek, cement). Cement je umístěn v přepravní bedně, jejichž doprava paletovým vozíkem 

je zhoršena nerovnostmi podlahy. Písek se dopravuje z vedlejší haly, případně úložiště písku 

vedle sousední haly, kolečky.  

Při samotné výrobě pracovník může využít lopaty nebo dláta k přemístění jednotlivých 

složek do kbelíku. 
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Vzhledem k pracovní poloze uvádím, že se jedná o práci především ve stoje, k nevhodné 

poloze dochází především při míchání složek v kbelíku, kdy předklon může přesahovat 

ve statické poloze trupu 60º, s tím, že tento pracovník nesetrvá v této poloze více než několik 

minut.  

Zhodnocení: 

Manipulace dopravou  materiálu v důsledku nerovností podlahy, částečně způsobenou 

jejím stářím a částečně kolejovou dopravou pražců, se může především projevit v přetížení 

svalstva a úponů, jež se mohou projevit např. bolestmi kloubů, poškozením úponů, vyvrtnutí 

kotníku, poškození meziobratlových plotének jež se projeví bolestmi zad, aj. 

U této činnosti je nutné podotknou, že k ní dochází max. 3x týdně, a není časově tak náročná, 

aby mimo zlepšení povrchu podlahy, vyžadovala větší změny. 

8.2 Pracoviště výroby armovací výztuže 

Pro lepší zhodnocení převážně ergonomických rizik jsem tuto pracovní činnost rozdělil 

na činnost přímo spojenou s výrobou armatur a činnost při manipulaci s armaturami 

a potřebným materiálem. 

Obsluha pěchovacího stroje a činnost s tím spojená 

Jedná se o pracovně podmíněnou polohu vstoje, s otáčením do strany pro uložení 

armatury do stojanů v manipulačním vozíku, případně na podložky na podlaze a pohybem 

z jednoho místa na druhé. 

V určitých ročních obdobích může skrze střešního světlíku dojít v odpoledních hodinách 

k několikaminutovému oslnění pracovníka. 

Při přemísťování armatury z pěchovacího stroje do vozíku se může projevovat pocit 

nepohody, v důsledku vyššího prohřátí rukavic. V určitých případech může dojít i k popálení, 

jež je ovšem pravděpodobnější při styku nekryté kůže s horkými hlavičkami v důsledku 

neopatrné manipulace s armaturou, případně sundáním pracovních rukavic, jež neposkytují 

dostatečnou míru komfortu a snižují schopnost citlivěji manipulovat s jednotlivými dráty. 

Výška otvorů pro vkládání drátu, což odpovídá manipulační rovině drátů na pojezdových 

koních, je ve výšce 101 cm nad zemí, což lze považovat za pohodlnou pracovní zónu 

pro osoby s nižší postavou (160 cm) až po osoby s vyšší postavou (cca. 200 cm). Ovládací 

panel se nachází dostatečné dosahové vzdálenosti a ve výšce od s 101,5 do 121 cm nad zemí, 
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s tlačítky s dostatečně rozměrnými, barevně značenými a vyžadující o něco vyšší použití síly 

(z důvodu zabránění nechtěného spuštění, pokud je zařízení odjištěno). 

a) poloha trupu:jedná se o statickou polohu ve stoji s předklonem trupu větším 60º, 

případně s úklonem trupu do strany větším 20º a to při frekvencí pohybů menším než 

2/min. Vzhledem k tomu, že stroj je používán déle než polovinu pracovní doby, je tato 

poloha dle Nařízení vlády č. 361 z roku 2006 považována za nepřijatelnou, 

b) poloha hlava-krk:jedná se o podmíněně přijatelnou dynamickou polohu s předklonem 

hlavy 25º - 40º bez opory trupu. Nařízením vlády 361/2006 by byla tato poloha 

označena jako nepřijatelná, ale je důležité vzít v úvahu, že při zvládnutí této činnosti 

není podmínkou stálý zrakový dohled, ale pouze zrakový přehled (značně kratší doba 

trvání), proto ji uvádím jako podmíněně přijatelnou, 

c) horní končetiny: horní končetiny jsou v přijatelné poloze s flexí v loktech v rozmezí 

90º až 120º (závisí na rozměrech pracovníka), 

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou buď zcela propnuté v kolenou nebo s mírným 

pokrčením, případně může docházet k střídání propnutí nohou a jejich mírného 

pokrčení 

Zhodnocení: 

Jedná se o polohu vstoje jež je vykonávána většinu pracovní směny, tato poloha se sebou 

může přinášet nepříznivé zdravotní následky jako jsou např. nemoci šlach, kloubů, svalů 

dolních končetin, bolestivé otoky chodidel, tvorbě varixů, bolesti nohou, brnění nohou, pocity 

tíže dolních končetin  aj. Je nutné dodat, že udržet optimální polohu delší dobu při pracovním 

zatížení není jednoduché a dochází tak k porušení vhodné polohy, jež se projevuje poruchami 

držení těla, které mohou vést ke zdravotním problémům jako je rozvoj skoliózy, kyfózy, 

degenerativní změny kyčelních a kloubů, poškození meziobratlových plotének 

a meziobratlových kloubů, zkrácení některých svalů a šlach. Při dlouhodobém pracovním 

zatížení mohou některé akutní zdravotní problémy vést až k problémům chronickým. 

Mimo to je nutné připomenout, že se jedná o monotónní činnost, jež při dlouhodobé 

pracovní činnosti může krom výše zmíněným zdravotním problémům fyziologického rázu 

vést k duševnímu strádání a problémům s tím spojených (tento problém je řešen střídáním 

pracovních míst v rámci výrobní haly).  
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Manipulace s materiálem 

Pod tímto podnadpisem se skrývá činnost sestávající se z přemísťování svazků drátů, 

skupin armatur a manipulačního vozíku. 

Při přemísťování svazků drátu je nutné se předklonit pro předem velikostně určené dráty, 

s jejích přemísťování může dojít k přetížení v důsledku neodhadnutí hmotnosti zvedaných 

drátů jež může projevit zdravotními problémy v oblasti bederní páteře, nosných kloubů, svalů, 

vazů či degenerativních změnách na meziobratlových ploténkách a v neposlední řadě také 

k neurologickým problémům či přímo k úrazům s pojených s manipulací (zakopnutí, 

uklouznutí, naražení, ohrožení ostatních). 

Při manipulaci s vozíkem může dojít k přetížení měkkých tkání svalstva, případně 

k úrazu způsobeným přejetím vozíkem, případně naražením do něj v důsledku zastavení 

překážkou nebo nerovností v podlaze. 

Zhodnocení: 

I když tyto činnosti nejsou prováděny ve vysoké četnosti za pracovní směnu mohou 

při špatném odhadu hmotnosti přemísťovaného materiálu a přeceněním vlastních sil negativně 

ovlivnit zdraví pracovníka a bezpečnost jeho i ostatních. 

Při přenášení nebo přemísťování materiálu je vhodné dbát na to, aby se zaměstnanci 

zbytečně sami nepřetěžovali a snažili se dbát o svou bezpečnost a zdraví  rozdělením 

množství přemísťovaného materiálu.    

8.3 Pracoviště mostového  jeřábu 

Pro lepší posouzení pracovních rizik spojených s některými ergonomickými požadavky 

jsem tuto pracovní pozici rozdělil na jednotlivé činnosti v posloupnosti dotahování šroubů 

a řízení válečkové dráhy, přemísťování pražců, příp. jiných břemen, dodatečnou úpravou 

pražců.  

Práce s mostovým jeřábem pomocí zavěšeného ovládacího panelu 

Jedná se o pracovně podmíněnou polohu vstoje s přecházením z místa na místo 

a ovládáním pomocí posuvného zavěšeného panelu, jež se nachází v pohodlné pracovní zóně. 

Tato činnost vykonávána pověřeným pracovníkem s danou kvalifikaci a je spojena 

s přemísťováním skupin pražců z válečkové seskupovací dráhy na vagón, jež tvoří převážnou 

část náplně manipulace s jeřábem. Dále dochází k přemísťování forem z válečkové dráhy 
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na vagón a naopak, přemísťování předpjatého drátu na pracoviště pěchovacího stroje 

a přemísťování dřevěných podkladových hranolů.  

Práce je v prostředí s hlukem přesahujícím 85 dB.   

Po změně vrat oddělující venkovní prostředí o prostředí uvnitř haly lze po výměně vrat 

a systému jejich zasunování mikroklimatické podmínky vyhodnotit jako vyhovují 

a odpovídající stavu mírné nepohody (dle ČSN 10551), jež nevyžadují další úpravy 

pracoviště. 

Dále se jedná o pracoviště, jež je zatíženo prachem, který vzniká především drolením 

s drobných betonových kousků odpadající z betonových pražců a prachu vznikající 

dobroušením  nedostatečně ořezaných čel pražců, ale nelze toto prachové zatížení zařadit 

do 2. kategorie. 

Pracoviště jeřábu je ve směnové zatíženosti týden ranní a týden noční (5 pracovních dnů). 

a) poloha trupu:jedná se o přijatelnou statickou polohu vstoje, 

b) poloha hlava-krk:jedná se přijatelnou statickou polohu obvykle s mírným záklonem 

hlavy, případně předklonem hlavy bez opory trupu,  

c) horní končetiny: horní končetiny jsou v přijatelné poloze s flexí v loktech v rozmezí 

90º až 120º (závisí na rozměrech pracovníka). 

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou buď bez pokrčení v kolenou nebo s mírným 

pokrčením v kolenou (příp. jejich střídání). 

Zhodnocení: 

Zdravotní rizika, jež se mohou vyskytnou u této pracovní činnosti jsou např. onemocnění 

kloubů, bolesti nohou, vznik alergie, chronické záněty středouší, nedoslýchavost, neurózy, 

ušní šelesty aj. 

I přes přetrvávající hluk, je jeho hladina při dodržování užívání ochranných ušních zátek 

v přijatelných mezích, hlavní nebezpečí spočívá v neopatrnosti nebo nepozornosti 

při manipulaci s břemeny, jež může vést k úrazu nejen daného pracovníka, ale i jeho 

spolupracovníků, což znamená zvýšenou míru zodpovědnosti a tím spojenou i možnou 

psychickou únavu. 

Práce spojená s dotahováním šroubů na pražcích 

Jedná se opět pracovně podmíněnou polohu vstoje, jež se při dotahování šroubů odehrává 

v manipulační rovině 88 cm nad podlahou a probíhá zavěšeným vertikálně otočeným 

pneumatickým utahovákem s horizontálně umístěnou rukojetí. 
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Další činnost je spojena s ovládáním panelu válečkové dráhy, jež je umístěn v rozmezí 99 

až 127 cm nad podlahou a nachází se tedy pohodlné pracovní zóně. 

a) poloha trupu:jedná se o přijatelnou statickou polohu vstoje s předklonem do 20º bez 

opory trupu, 

b) poloha hlava-krk:podmíněně přijatelný předklon hlavy 25 - 40º s frekvencí větší 

2/min. (s max. počtem úkonů deseti opakování na jednu formu, po níž následuje 

přestávka spojená s dalšími úkony),  

c) horní končetiny: horní končetiny jsou v přijatelné poloze, jedna s mírným 

předpažením (resp. upažením) do 30º, druhá s propnutím, případně mírnou flexí 

v loktu,  

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou propnuté (případně s mírným pokrčením 

v kolenou). 

Zhodnocení: 

Jedná se o činnost, jež je vykonávána téměř polovinu pracovní směny, ale je neustále 

střídána jinými činnostmi. Mimo možné zdravotní rizika spojená se statickou polohou v stoje 

dochází, krom výše uvedeného hluku, také k přenosu vibrací způsobených utahováním šroubů 

(nesplňuje kritéria pro zařazení do 2. kategorie), jež by mohly při dlouhodobé činnosti 

k opotřebení kloubů horních končetin, osteoartróze či vazoneurózám. 

Práce spojená s úpravou pražců 

Pokud jsou čela pražců nedostatečně ořezaná (přesah železných drátů výztuže je 

o několik centimetrů) provede pracovník obroušení ruční elektrickou bruskou. 

Při seskupování pražců provádí pracovník nátěr výrobních čísel. Jestliže nestihne provést 

značení výrobních čísel na skupovací dráze provádí pracovník nátěr na vagónu. Nejnižší 

manipulační prostor je 38 cm nad podlahou vagónu (svědčí to o nutnosti dřepu nebo 

výrazného předklonu) až po 228 cm (stoupání po pražcích – nebezpečí ztráty stability a pádu 

mezi pražce či na ně). 

Zhodnocení: 

Tyto pracovní úkony nejsou častého charakteru a tak představují hlavní rizika 

v nedostatečné opatrnosti, jež by mohla ve svém důsledku vést k pracovnímu úrazu. Pracovní 

polohy lze považovat za přijatelné z důvodu jejich reálného střídání. 



 85

8.4 Pracoviště čištění, adjustace a napínaní 

Pro lepší posouzení pracovních rizik spojených s některými ergonomickými požadavky 

jsem tuto pracovní pozici rozdělil na jednotlivé činnosti v posloupnosti čištění a adjustace, 

přesun formy a napínání výztuže. Po těchto činnostech následuje odpočinek daný výrobním 

cyklem.  

Čištění adjustace 

Činnost vykonávána v pracovně podmíněné polohy vstoje v níž jsou zahrnuty úkony, 

jež jsou rozděleny mezi 4 pracovnice (případně pracovníky). Mezi první úkony při přijíždění 

formy (tudíž i částečně za pohybu) patří zbavení vnitřní části formy usazeného betonu pomocí 

plochých dlát a kladiv a následné očištění betonových zbytků pomocí vzduchové pistole 

a instalace plastových výdutí pro budoucí kompletaci, která probíhá našroubovaní pomocí 

vertikálního pneumatického utahováku, jež je zavěšena na samonabíjecím lanku. Pomocí 

tlakové pistole je rozstříkán olej, usnadňující lepší vyjmutí pražců a instalace pružin, 

tvarujících a oddělovacích prvků umístěných buď v pracovních přihrádkách pod válečkovou 

drahou (nutnost provést předklon, případně dřep – probíhá před zahájením vlastního čištění 

a adjustace) nebo v manipulačních vozících a přepravních bednách na okrajích pracovního 

prostoru. 

Jednotlivé úkony jsou vykonávány v časové a prostorové posloupnosti, pro něž 

je charakteristické rychlé střídání pozic a činností v dané návaznosti.  

Pracovnice pracují v manipulační prostoru od cca. 70 do 140 cm nad podlahou a je 

na rozhraní pohodlné pracovní zóny a zóny přijatelné.  

a) poloha trupu:jedná se o přijatelnou statickou polohu vstoje s předklonem do 20º bez 

opory trupu, 

b) poloha hlava-krk: přijatelnou převážně statickou polohu hlavy-krku s předklonem 

do cca. 30º (může se měnit, což je dáno výškou pracovnice/ka),  

c) horní končetiny: i) horní končetiny jsou v přijatelné poloze (při určité výšce poloha 

s přizvednutými rameny) mírnou flexí v loktech,  

                                       ii) horní končetiny se nacházejí v podmíněně přijatelné poloze  

s předpažením do 70º, s flexí v loktech do cca. 80º (práce s utahovákem) 

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou propnuté (případně s mírným pokrčením 

v kolenou). 
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Zhodnocení: 

Jedná se o práci stereotypní, složenou z několika kroků, kdy pracovnice jsou vystaveny 

zvýšené míře hluku a možného stresu spojeného z prací pod časovým tlakem. Mezi zdravotní 

problémy, jež se mohou vyskytnout v důsledku vykonávání této činnosti, patří  především 

nedoslýchavost, záněty středouší, otoskleróza, ušní šelesty, možný vznik neuróz, zrychlení 

degenerace kloubů končetin, osteoartróze, kyfóza, otoky dolních končetin, za určitých 

podmínek dokonce vazoneurózy.  

Přesun formy 

Jedná se o tlačení formy na kolejových podstavcích 1,5 – 3 m daleko(dáno zaplněním 

prostoru). Pracovní poloha je předkloněná vstoje (z opačné strany mírně zakloněná). 

Je důležité začít roztlačovat formu v jeden okamžik, jinak dochází k stáčení kolejových 

podstavců a jejich přirozenému brzdění, což vyžaduje zvýšení síly při roztlačování těžké 

formy. 

přes 

a) poloha trupu:jedná se o přijatelnou polohu vstoje s předklonem do 60º bez opory 

trupu, případě záklonem do 30º, 

b) poloha hlava-krk: přijatelnou převážně statickou polohu hlavy-krku buď s mírným 

předklonem nebo záklonem,  

c) horní končetiny:  horní končetiny jsou v přijatelné poloze s předpažením od cca. 40º 

do 100º s podporou horních končetin s nulovou nebo mírnou flexí v loktech, 

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou v podmíněně přijatelné poloze s pokrčením 

v kolenou, resp. mírnou flexí. 

Zhodnocení: 

Tato pracovní činnost je nejnáročnější ve fázi roztlačování formy kdy může dojít 

k přetížení pracovnic. K přetížení může dojít i při zastavování formy, jež při tlačení získala 

vyšší rychlost mimo to může dojít k přiražení pracovnice, která roztlačuje formu čelem zády 

ke směru pohybu. 

Jelikož se jedná o namáhavou (,ale velmi krátkou) zátěž svalové a kloubní soustavy  

může u pracovnic dojít k zdravotním problémům jako jsou natažení, příp. i přetržení svalů 

horních a dolních končetin, zrychlení degradace ramenních a kolenních kloubů, v důsledku 

zvýšeného nitrobřišního tlaku může docházet některým gynekologickým poruchám (např. 

prolaps dělohy), zrychlení degenerace meziobratlových plotének. 
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Napínání 

Práce probíhá opět v pracovně podmíněné poloze vstoje. Při přesunu armatury do formy 

dochází k předklonu pracovnic přes tuto formu, poté pracovnice vloží meze dráty stabilizační 

vložky a pracovníci pěchovacího stroje spustí napínání. 

a) poloha trupu:jedná se o přijatelnou statickou polohu vstoje s předklonem do 20º bez 

opory trupu, 

b) poloha hlava-krk: přijatelnou převážně statickou polohu hlavy-krku s předklonem 

do cca. 30º (může se měnit, což je dáno výškou pracovnice/ka),  

c) horní končetiny: horní končetiny jsou v přijatelné poloze (při určité výšce poloha 

s přizvednutými rameny) mírnou flexí v loktech,  

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou propnuté (případně s mírným pokrčením 

v kolenou). 

Zhodnocení: 

Nejedná se o fyzicky náročnou a ni dlouhodobou činnost, ale činnost založenou na 

zručnosti a rychlosti, z čehož může docházet (při nedostatečné zručnosti a rychlosti) 

k psychickým problémům jako např. stresu. 

8.5 Pracoviště pily 

Toto pracoviště může být spojeno s činností vyklepáváním drátů z kotevních čel, jež je 

konána při snížené poptávce. Pracoviště je rozděleno na základní náplň práce - oddělování 

pražců a činnost spojenou s kompletací pražců.  

Pracoviště oddělování pražců 

Pracovník po spuštění válečkové dráhy a najetí čela pražce do vhodné polohy, uvede 

do chodu  řezný kotouč, přiblíží rameno s kotoučem ke spojující výztuži mezi (zatím 

spojenými) pražci a provede oddělování pražců, po oddálení řezného kotouče opět spustí 

válečkovou dráhu. Tento postup opakuje dokud nedojde k oddělení všech pražců.  

Tato činnost probíhá vsedě před manipulačním pultem. Poloha vsedě ovšem není řešením 

projektovým (tím je obsluha manipulačního pultu vstoje), ale dodatečně improvizovaným. 

Pracovník sedí na židli (někdy i s pěnovou polystyrénovou podložkou), jejíž sedlo se nachází 

42,5 cm nad podloženou paletou (vysokou 27 cm), dostatečně širokou, ale poměrně krátkou, 

z důvodu umožnění dostatečně rozměrové průchodnosti. Pracovní plocha panelu se nachází 
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ve nejníže 72 cm a nejvýše 100 cm nad paletou při sklonu k pracovníkovi v úhlu cca. 55º 

a manipulační ploše 40 cm široká.   

Osvětlení, přehlednost a rozmístění tlačítek a páčkových přepínačů na panelu lze 

považovat za ergonomicky dostatečné, jeho výši už ne - ovládání je spíše intuitivní a přehled 

při činnosti je závislý na výšce pracovníka.  

Pracoviště zatíženo značným hlukem přesahující po dobu řezání značně 85 dB.  

a) poloha trupu:jedná se o přijatelnou vzpřímenou statickou polohu vsedě, 

b) poloha hlava-krk: přijatelná  statická poloha, ,  

c) horní končetiny: horní končetiny jsou v přijatelné lehce předpažené poloze 

s přirozenou flexí v loktech,  

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou ohnuté se zvýšenou flexí (,ale ne extrémní). 

Zhodnocení: 

Improvizované řešení lze považovat za vhodné usnadňující výkon dané činnosti. 

Zhoršenou část dodatečného řešení lze vidět v ne zcela přirozené statické poloze pro dolní 

končetiny, dané nedostatkem prostoru a více skloněném panelu (sklon vzhledem k dnešním 

parametrům, nelze považovat za vhodný ani v poloze vstoje). Jelikož se jedná vcelku 

o vhodně upravené pracoviště lze zde vytknout pouze nízkou míru možnosti přizpůsobit 

si pracoviště k potřebné výšce a sníženou míru komfortu sezení. Ze zdravotních rizik lze uvést 

rizika spojená s nesprávným držením těla, kdy může docházet k bolestem zad, rozvoji kyfózy, 

v určitých případech i plotýnkovým obtížím a v neposlední řadě i přenosu bolestí páteře 

do ostatních končetin. Zvýšená hlučnost se může projevit profesionální nedoslýchavostí, 

otosklerózou, ušními šelesty a také vznikem neuróz. 

Pokládání zátek 

Jedná se pracovně podmíněnou polohu vstoje, kdy pracovník, po nabrání 

umělohmotných zátek, umisťuje tyto zátky do najíždějících pražců a  pomocí ručního nástroje 

tyto zátky zasunuje do dané hloubky v jednotlivých otvorech. Práce je v nuceném tempu, jež 

ovšem netrvá déle než100 sekund (v závislosti schopnosti a zručnosti pracovníka). 

a) poloha trupu:jedná se o přijatelnou statickou polohu vstoje s mírným předklonem 

do 20º bez opory trupu, 

b) poloha hlava-krk:podmíněně přijatelná statická poloha s předklonem hlavy 25 - 40º,  
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c) horní končetiny: horní končetiny jsou v přijatelné poloze, jedna s mírným 

předpažením (resp. upažením) do 30º, druhá s propnutím, případně mírnou flexí 

v loktu,  

d) dolní končetiny: dolní končetiny jsou propnuté (případně s mírným pokrčením 

v kolenou). 

Zhodnocení : 

Tato činnost není zvlášť náročná, ale v případě nepřipravenosti nebo pomalosti může 

docházet pod zvýšeným časovým tlakem ke zvýšenému psychickému stresu. Tato poloha 

může se sebou opět přinášet rizika spojená s opotřebením kloubní soustavy a při nedostatečné 

pozornosti k vážným úrazům způsobených přiražením pražci nebo vyjetím pražců z válečkové 

dráhy. 

8.6 Celkové ergonomické hodnocení jednotlivých pracovních 

pracovišť a činností 

Pracoviště úpravy čel pražců  

Tato pracovní činnost je tvořena hlavně činností zamazávání pražců a úkony s tím 

spojených – výroba pružin buď probíhá okrajově nebo v rámci jiného pracovního zařazení. 

Z celkových problémů spojených s výkonem této činnosti lze uvést nevhodná pracovní 

poloha při výrobě pružin, jež se může projevit v negativních vlivech na zdraví jako jsou 

problémy s bolestmi zad a zvýšené degradaci kloubů dolních končetin, dále pak nevhodná 

poloha při zamazávání pražců, taktéž spojena s rozvojem potíží s pateří, jež se mohou projevit 

i v ostatních končetinách, zvýšenému opotřebení koleních kloubů, rozvoj křečových žil 

a rizika spojená s pohybem po zvýšeném pracovním prostoru (pád) a riziky spojené 

s pohybem v omezeném prostoru mezi jednotlivými stohy pražců (pohmoždění).    

Některé bolestivé obtíže mohou časem přejít z akutních na chronické, proti tomu podnik 

zavedl střídání pracovních pozic v rámci výrobní haly (záleží ovšem na daném vedoucím 

pracovníku zda tyto výměny provádí včas). 

Pracoviště výroby armovací výztuže  

Nejdelší činnost (lze označit za monotónní) je prováděna výrobou hlaviček vstoje, jež 

mimo zdravotních následků jako jsou otoky chodidel, pocit ztížených nohou a rozvíjejícím 
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se problémům s páteří mimo jiné se sebou přináší i možné psychické obtíže, jež mohou 

vyústit v duševní poruchy.  

Nově se zde mohou vyskytnout rizika spojená s prací (krátkodobou) s kovoobráběcími 

zařízeními, jež je dáno pracovní náplní (zachycení, zlomení částí končetin, sevření, 

pohmoždění, ohrožení zejména očí odletujícím drátem – dáno především porušením 

bezpečnostních pokynů pro bezpečnou manipulaci či poručením předpisů). 

Právě proti těmto problémům jsou v podniku nastaveny preventivní organizační opatření, 

spočívající ve střídání mezi jednotlivými pracovišti v rámci výrobní haly a střídání 

jednotlivých úkonů v rámci směny. 

Pracoviště mostového jeřábu 

Tato činnost přináší mimo zdravotních rizik spojených s hlukem (profesionální 

nedoslýchavost, neurózy, …), s prací s pneumatickým nářadím (rychlejší degradace kloubů 

horních končetin,osterartróza, vazoneurózy), s dlouhotrvající práci vstoje (otoky chodidel, 

pocit těžkých nohou aj.) a také rizika spojená s nebezpečími vyplývajícími s prací s el. 

zařízeními (úraz el. proudem),  obráběcím el. zařízením (pořezání, pohmoždění, rozvoj 

osteoartrózy, zrychlení opotřebení kloubů aj.) a přemísťováním břemen pomocí jeřábu 

(pohmoždění, přiražení a rozdrcení) a to jak pro samotného pracovníka tak i ostatní 

v důsledku nedostatečné opatrnosti nebo porušování předpisů a daných pokynů v rámci 

BOZP.  

Pracoviště čištění, adjustace a napínaní 

Tato práce je rozdělena na práci v posloupnosti čištění, adjustace, přesun a napínání, 

po kterých následuje oddych, jež je dán výrobním procesem – jedná se tedy o střídání zvýšené 

pracovní aktivity a doby odpočinku. Tato činnost je spojena s monotónními úkony, jejichž 

vliv je minimalizován denním střídáním jednotlivých pozic pracovnic mezi sebou. 

Mezi hlavní rizika zde patří zdravotní obtíže vyplývající z práce ve zvýšeném hluku 

(nedoslýchavost, neurózy, ušní šelesty aj.), s možnými přetížením svalové a kloubní soustavy 

a mimo jiné může docházet (u citlivějších osob) ke vzniku zvýšené citlivosti a alergiím 

v důsledku celosměnového používání gumových rukavic a rizik spojených s používání nářadí, 

jež by při dlouhodobé činnosti mohly přispět k rychlejší degradaci kloubů horních končetin 

či dokonce cévním problémům (jako např. vazoneurózy). 
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Pracoviště pily 

Jedná se o činnost jejíž převážnou a nejdůležitější náplní je oddělování pražců (případně 

jejich dodatečná úprava) s tím i rizika spojená s provozem kovoobráběcích strojů v souvislosti 

s nedodržením předpisů a pokynů k bezpečnému a spolehlivému provozu, kontrol 

a nedostatečné opatrnosti.   
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9. Návrhy na optimalizaci pracovních podmínek  

9.1 Hala STIARM 

Jelikož se jedná o výrobní provoz vyžadující (většinou) rukavice, které nelze vždy 

považovat rozměrově či materiálově vhodné, doporučil bych zvážit možnost rozšíření nabídky 

o nové velikosti a používané materiály, jež by zlepšily pocit pracovní pohody, manipulaci 

s materiálem, stroji či zařízením a zamezily možnému vzniku přecitlivělosti rukou na daný 

materiál rukavic.  

V rámci střídání práce a odpočinku lze doporučit instalaci vhodných odpočívadel (lavice, 

židle) namísto jejich improvizací. 

Výroba armovací výztuže 

Dodržování střídání a rotace pracovníků, provést v rámci školení poučení  o zásadách 

pro správnou ruční manipulaci s břemeny.  

Pracoviště plnění a vibrací 

Po snížení z 3. do 2. kategorie lze doporučit pouze dodržování uzavření zařízení 

při vibraci a provádění kontrol a včasných oprav zařízení při zvýšení vibrací a hluku, jiná 

opatření snižující hluk a vibrace by znamenala značné investice, nutnost rozšířit budovu 

stavebními úpravami nebo přemístění ovládacích panelů blíže k zařízení a s ním související 

i uzavření prostoru spolu s panely. 

Napínání a adjustace 

V rámci prostorových možností zajistit boxy, s mírným skosením dovnitř, pro kotvící 

šrouby ve výšce min. od 40 cm do max. 140 cm. 

Dále pak dodržovat rotaci pracovnic (případně pracovníků) na jednotlivých pracovních 

místech a provést zátěžová měření pneumatických nástrojů, případně zajistit jejich výměnu. 

Zhodnotit možnost otočných rukojetí nářadí.   

Pracoviště odformování 

Doporučil bych v rámci školení poučit o zásadách pro správnou ruční manipulaci 

s břemeny a při kontrolách dbát na dodržování pořádku na pracovišti. 
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Provést prověření stavu pneumatických nářadí, případně provést výměnu. 

Úprava čel + výroba pružin 

Dodržovat minimální manipulační prostor mezi pražci, zajistit možnost záchytu 

pracovníka i na druhé straně vagónu (instalace pevného zábradlí, nebo připevnění otvorů pro 

rozebíratelné zábradlí), pokusit se zajistit mezeru mezi podlahou vagónu a podlahou perónu 

(instalace otočných nebo výsuvných přechodových můstků). 

Zhodnotit možnost zavedení nastavitelných rukojetí nářadí.  

Při úpravě pružin zajistit vyvýšení  manipulačního prostoru (vhodným vyvýšen – 

podložením stroje) 

9.2 Hala B-91 

I zde jde o výrobní provoz vyžadující  pracovní rukavice, které nelze vždy považovat 

rozměrově či materiálově vhodné, doporučil bych zvážit možnost rozšíření nabídky o nové 

velikosti a používané materiály, jež by zlepšily pocit pracovní pohody, manipulaci 

s materiálem, stroji či zařízením a zamezily možnému vzniku přecitlivělosti rukou na daný 

materiál rukavic.  

V rámci střídání práce a odpočinku lze opět doporučit instalaci vhodných odpočívadel 

(lavice, židle) namísto jejich improvizací. 

Pracoviště pěchovacího stroje 

Na tomto pracovišti bych doporučil dodržování střídání a rotace zaměstnanců nejpozději 

po dvou pracovních týdnech a opět zde prověřit stav pneumatických nářadí, případně provést 

výměnu. 

Pracoviště plnění forem a vibrací 

• Pracoviště by bylo vhodné přisvětlit. 

• Oddělit prostor vibrací minimálně akustickými zástěnami  

Pracoviště pily 

• Zlepšit posed pracovníka za pultem ergonomicky pohodlnějším sedadlem 

• Určit minimální rozměrové požadavky na průchodnost (průjezdnost) komunikace 

mezi krytem pily a ovládacím panelem a to z důvodu upravení velikosti podkladové 
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plochy pod sedadlem s případným předním krytem panelu a nohou pracovníka – 

zabraňující případnému zakopnutí či jinému zavadění o hrany podkladu nebo panelu.   
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10. Výsledné vyhodnocení jednotlivých pracovních   

činností z hlediska zdravotních rizik 

Tabulka 44: Tabulka rizikových faktorů a rizik spojených s pracovní činností 
Jednotlivé\Rizikové          

činnosti     faktory 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C P 

Výroba armov. výztuže  2 2 2 1 5 6 6 2 1 3 5 1 1 3 40 2,86 

Činnost spojená s  

plněním a vibracemi 

2 2 3 1 4 5 8 5 1 3 3 1 1 3 42 3 

Napínání a adjustace  2 2 2 1 4 5 6 4 1 4 5 1 1 3 41 2,93 

Odformování 2 2 3 1 4 4 6 4 1 3 5 1 1 4 41 2,93 

Jeřábník 2 2 1 1 2 3 4 2 1 4 8 1 1 4 36 2,57 

Úprava čel + výroba 

pružin 

2 2 2 1 4 4 3 2 1 2 7 1 1 4 36 2,57 

Obracečka forem  2 2 3 1 5 4 6 4 1 2 4 1 1 5 41 2,93 

Mistr 1 1 2 1 2 5 5 1 1 3 3 1 1 3 30 2,14 

Pracoviště  

pěchovací stroje 

2 2 2 1 4 4 7 4 1 3 5 1 1 4 41 2,93 

Pnění forem, vibrace 2 2 5 1 5 6 8 5 1 4 4 1 1 6 51 3,64 

Pracoviště pily 2 2 4 1 4 5 8 3 1 4 5 1 1 6 47 3,36 

Kompletace pražců 2 2 5 1 4 5 8 4 1 2 4 1 1 6 46 3,29 

Čištění forem, adjustace, 

napínaní 

2 2 2 1 4 6 7 4 1 3 5 1 1 3 42 3 

Přesuvna zavážecí  

a vyvážecí 

2 2 2 1 4 4 7 2 1 2 3 1 1 2 34 2,43 

Pracoviště obracečky 2 2 2 1 3 4 7 2 1 2 3 1 1 2 33 2,36 

Odadjustace 2 2 3 1 4 4 7 2 1 2 3 1 1 2 35 2,5 

Pracoviště  

mostového jeřábu  

2 2 4 1 3 4 8 4 1 2 4 1 1 4 41 2,93 

Mísící jádro 2 2 1 1 1 5 3 1 1 4 3 1 1 2 28 2 

Mistr 1 1 2 1 2 5 7 1 1 3 3 1 1 3 32 2,29 
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Legenda  
1 - Zátěž teplem  10 - Zraková zátěž 

2 - Zátěž chladem 11 - Pracovní poloha 

3 - Prach 12 - Neionizující záření a elektromagnetické pole 

4 - Chemické látky 13 - Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

5 - Fyzická zátěž 

6 - Psychická zátěž 

A – Ohodnocení poškození zdraví v souvislosti 

s výkonem práce 

7 - Hluk 

8 - Vibrace 

C – celkový součet bodů 

P – průměr rizikového ohodnocení práce  

9 - Práce s biologickými činiteli  

Bodové hodnocení  
Faktory (1 - 13) : 

1… optimální stav,  

2… narušení pracovní pohody, 

3… malý vliv na zdraví, 

4… negativní vliv na zdraví, jež se může projevit chronickými následky na zdraví, vhodné 

zavedení OOPP, technických nebo organizačních opatření, 

5… negativní vliv na zdraví, potřeba zavedení OOPP, technických nebo organizačních 

opatření, 

6… ohrožení zdraví, bez OOPP může docházet ke vzniku chronických zdravotních problémů,  

7… práce jež se bez OOPP, technických nebo organizačních opatření projeví akutními a 

závažnými chronickými následky na zdraví, 

8… značný vliv na zdraví, práce vyžadující OOPP, technická nebo organizační opatření, 

9… závažný vliv na zdraví mající akutní i chronické následky na zdraví, nelze vykonávat 

činnost bez OOPP, technických nebo organizačních opatření,  

10…nepřijatelné pracovní prostředí, práce pouze za zvláštních bezpečnostních podmínek, 

Ohodnocení poškození zdraví v souvislosti s výkonem práce (A) : 
1…prostředí a činnost bez nebezpečí, 

2…prostředí a činnost, kde může dojít k drobnému úrazu s krátkodobou bolestí nebo následky 

nevyžadující ošetření ani první pomoc,  
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3…prostředí a činnost s možností vzniku úrazu, jež vyžaduje ošetření nebo první pomoc 

s nápravou do 2 dnů, případně zde může docházet při dlouholeté činnosti ke zrychlenému 

opotřebení organismu, možné psychické následky, 

4…úraz vyžadující hospitalizaci kratší 5 dnů, případně zde dochází při dlouholeté činnosti ke 

zrychlenému opotřebení organismu, pravděpodobné psychické následky, 

5…úraz vyžadující hospitalizaci delší 5 dnů, případně zde dochází ke zrychlenému opotřebení 

organismu, pravděpodobný zvýšený negativní vliv na psychiku pracovníka, 

6…úraz s pracovní neschopností delší 3 měsíců nebo vyžadující přeřazení na lehčí práci, 

případně i krátkodobé vystavení pracovním podmínkám může vést k akutním zdravotním 

problémům, riziko značného poškození duševního zdraví,   

7…těžký úraz s doživotními zdravotními následky, resp. s omezenou pracovní schopností, 

případně vystavení i krátkodobé vystavení pracovním podmínkám vede k akutním zdravotním 

problémům, nepřijatelné psychické podmínky, 

8…těžký úraz, jež má za následek trvalou invaliditu, závažné zdravotní následky 

při vystavení pracovním podmínkám, 

9…smrtelný úraz. 
Graf č. 1: Porovnání jednotlivých činností 

 
Graf č. 2: Porovnání jednotlivých činností 
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Z porovnání jednotlivých činností vyplývá, že zdravotními riziky jsou nejvíce ohroženi 

pracovníci, jejichž činnost souvisí s plněním forem a jejich vibrací, s oddělováním pražců 

pomocí pily a kompletace pražců. Mimo tyto činnosti nelze podcenit vliv ani na pracovištích 

napínání a adjustace, odformování, pěchovacího stroje a mostového jeřábu. 
Graf č. 3: : Porovnání rizikových faktorů 

 
Graf č.3 ukazuje, že průměrně je pracovník zatížen nejvíce hlukem, jež je dán výrobní 

technologií a postupy. Vliv psychické zátěže je řešen rotací zaměstnanců, ale i přes toto 

opatření je důležité dbát na jeho dodržování u všech činností a správné nastavení střídání 

a rotace zaměstnanců. Pracovní poloha je dána výrobní technologií a procesem, její úprava 

úzce souvisí s prostorovými a finančními možnostmi podniku.  
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11. Závěr    

  Cílem této práce bylo na základě zhodnocení současného stavu posoudit vliv pracovních 

podmínek na zdraví zaměstnanců a navrhnout možná zlepšení, jež by vedly k optimalizaci 

pracovní činnosti, a to bez značných nákladů přesahující finanční možnosti podniku. 

Tato posouzení byla provedena na základě poskytnutých a zjištěných informací.  

Pro posouzení stavu vlivu pracovních podmínek na zdraví bylo nutné provést posouzení 

jednotlivých pracovních podmínek a možných zdravotních rizik, jež jsou částečně řešena 

technickými (např. protihluková bariéry, konstrukční oddělení prostoru, přisvětlení, aj.) nebo 

organizačními opatření (střídání a rotace zaměstnanců haly). Některé pracoviště čekají 

v blízké budoucnosti některá zlepšující opatření jako je snížení hluku a vibrací.  

   Mým prvořadým úkolem bylo především zhodnotit ergonomické podmínky a provést 

návrhy, jež by přispěly, na místech se zhoršenými ergonomickými vlivy, ke zlepšení situace. 

  V této práci byla hodnocena většina faktorů ovlivňující pracovních podmínky, ale, 

z důvodu, jež by znamenaly značný rozsah této práce, byla věnována větší pozornost pracovní 

poloze a faktorům, jež ve zvýšené míře negativně ovlivňují zdraví pracovníka a to jak 

akutními tak i chronickými následky. 

  Aby bylo možné zjistit současný stav pracovních podmínek provedl jsem na základě 

poskytnutých podkladů, stávajících legislativních požadavků a doporučujících norem zařazení 

provedl jsem kategorizaci jednotlivých prací. 

  Dalším krokem bylo provedení analýzy možných příčin pracovních rizik a jejich 

následků, jež byla pro lepší přehlednost převedena do tabulky. Při této analýze jsem vycházel 

z podkladů pro kategorizací prací, technických podkladů jednotlivých strojů a zařízení, 

zkušeností z provozu a osobní konzultací s pracovníky podniku. K těmto zjištěným pracovním 

rizikům, jsou pracovníci vystaveni buď zcela náhodně a výjimečně nebo trvale. 

Touto pracovní analýzou ovšem nelze zcela provést zhodnocení stávajícího stavu, proto 

jsem provedl zhodnocení označené v této práci jako ergonomické, jež se podrobněji zabývala 

řešení pracovní polohy, prostoru a zdravotními následky plynoucími z jednotlivých činností. 

Tato ergonomická hodnocení se zabývala některými vybranými pracovišti.  

V poslední části, které jsem se věnoval, byl samotný návrh možných opatření. Tato mnou 

navržena opatření  by po zavedení zlepšila pracovní podmínky. Nutno ovšem podotknout, že 

některá opatření, jež by bylo možné  u hodnocených činností navrhnout jsou úzce spjata buď 

s prostorovými nároky (je důležité  uvést, že hlavní problémem, jež nedovoluje výraznější 
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zlepšení jsou vyšší prostorové nároky, které při skladovací zatíženosti hal, mohou řešit pouze 

dodatečné konstrukční úpravy haly, někde pouze přemístění částí technologií nebo řídících 

panelů), vznikem dalších rizik nebo značnými finančními investicemi, jež jsou na rozhodnutí 

vedení podniku, případně vrcholném managementu společnosti OHL GROUP.  

Z mých posouzení vyplývá, že v tomto výrobním závodě je bezpečnosti práce věnována 

dostatečná pozornost, potvrzením je nejen nízká úrazovost, ale i úspěšné absolvování  

vstupního auditu pro OHSAS 18001. Mimo klasických pracovních rizik je ovšem důležité 

předvídat možné zdravotní vlivy vyplývající z některých specificky zaměřených pracovních 

činností (u nichž je komplikované zavést některá organizační opatření), jež mohou 

při dlouhodobém působení negativních vlivů pracovních podmínek vést ke zdravotním 

obtížím či dokonce nemoci z povolání.  
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