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1 Úvod 

V dnešní moderní době by mělo být samozřejmostí, aby práce byla vykonávána za 

podmínek neohrožujících životy a zdraví. Tento požadavek má několik aspektů. Jistě 

nejvýznamnějším je aspekt morálně-etický: vždyť není větší hodnoty než život a zdraví 

člověka. S tím souvisí i aspekt právní: řada mezinárodních úmluv a norem evropského práva, 

ale také právních předpisů českých věnuje této problematice mimořádnou pozornost, když 

zakotvuje právo na bezpečné pracovní podmínky. Na závěr je nutno zmínit i aspekt 

ekonomický: péče o bezpečnou práci něco stojí, důsledky úspor na nepravém místě jsou však 

zpravidla mnohem dražší. 

Již dávno neplatí, že hlavním ukazatelem úrovně zajištění péče o zaměstnance je 

pouze četnost pracovní úrazovosti a promeškané pracovní dny z titulu pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání, ale také i spokojenost zaměstnanců a jejich zdraví. Dalším důležitým 

faktorem jsou náklady spojené s řešením nežádoucích událostí.V neposlední řadě lze uvést 

finanční náklady na zajištění péče o zaměstnance. Je zcela zřejmé, že finanční náklady 

vynaložené na prevenci jsou několikanásobně menší, než náklady vynaložené na represi.  

Základním pilířem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) je proces 

prevence rizik. V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na oblast automobilového průmyslu, 

jenž se v posledních letech stal pilířem české ekonomiky. Již v průběhu bakalářského studia 

jsem měl dva roky možnost pracovat ve skupině zajišťující BOZP nově vzniklé automobilky. 

Proto jsem se ve své práci rozhodl nastínit problematiku hodnocení rizik v jednom z provozů, 

a to konkrétně na hale výroby převodovek. 

Pro provedení vyhodnocení rizik jsem zvolil upravenou metodiku FMEA, jejíž výhodu 

shledávám především v okamžitém porovnání míry rizika před a po provedení bezpečnostních 

opatření. 

Hlavním cílem mé práce je vytvoření výstupních datových tabulek, členěných podle 

pracovišť tak, aby mohly posloužit nejen k přijetí v nich uvedených opatřeních, ale zároveň 

jednotlivým vedoucím zaměstnancům jako podklad pro školení pracovníků provozu tak, aby 

došlo k minimalizaci pracovní úrazovosti, na co nejmenší míru.  
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2 Systém prevence rizik 

2.1 Právní rámec 

Základním právním předpisem, v němž je zakotvena povinnost zaměstnavatele 

zabývat se prevencí rizik, je Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákoník práce). [10] V zákoně je implementována směrnice 89/391/EHS o 

zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. [7] Tato 

směrnice je závazná pro všechny země Evropské unie. Dokladem toho, jak důležitá je otázka 

BOZP pro Evropskou unii (dále jen EU) je to, že Evropská komise velice bedlivě sleduje její 

národní právní úpravy a v případě jakýchkoli nedostatků neváhá přivést členský stát až před 

Evropský soudní dvůr. 

Zákoník práce 1 jasně definuje povinnosti zaměstnavatele v otázkách prevence rizik, a 

to v části páté, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kde je uvedeno: „Každý zaměstnavatel 

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

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika" ). 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příjímáním 

opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat rizika, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, 

je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.“  

V praxi se jedná se zejména o přijetí těchto preventivních opatření2: 

• omezování vzniku rizik, 

• odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

• přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

                                                 
1 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Část pátá, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava I, předcházení 
ohrožení života a zdraví při práci 
2 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Část pátá, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava I, předcházení 
ohrožení života a zdraví při práci 
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• nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

• nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, 

surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s 

vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

• omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik 

na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, 

• plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

• přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

• provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a 

zařízení, 

• udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Je rovněž důležité definovat pojem zaměstnavatel. V praxi se lze často krát setkat 

s jistou mírou alibismu ze strany jednotlivých vedoucích zaměstnanců, kteří se zvláště 

v situacích řešení otázky zavinění závažných pracovních úrazů snaží oponovat jakousi 

kolektivní odpovědností firmy jako celku, kterou si mylně odvozují možná právě od pojmu 

zaměstnavatel. Zaměstnavatel je reprezentován vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci 

jsou  zákoníkem práce3 jasně definováni v § 11: „Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se 

rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni 

stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat 

jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž 

vedoucí organizační složky státu.“ [10] Proto je mylné se domnívat, že v případě prokázání 

viny na straně zaměstnavatele se případný postih nebude dotýkat konkrétních osob.  

Podmínky zajištění bezpečné práce upravuje Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [2], k provozu technických 

zařízení se vztahuje Nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [4]  

                                                 
3 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Část první, Všeobecná ustanovení 
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Dalším právním předpisem zabývajícím se hodnocením pracovních rizik je zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, který podrobněji popisuje problematiku zdravotních rizik, jenž jsou 

nedílnou součástí rizik pracovních. Tento zákon stanovuje zaměstnavateli v § 37 zařadit práce 

do kategorií [9]. Na něj navazuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou 

se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Zdravotní rizika však mají specifický 

charakter a požadují odborné znalosti pro jejich hodnocení. Na základě tohoto hodnocení jsou 

práce zařazeny do kategorií podle míry zdravotního rizika (tzv. kategorizace prací) [8]. 

Vzhledem k rozsahu samotné kategorizace prací se jí ve své práci nebudu dále věnovat. 

V dané souvislosti nelze opomenout ani Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [3].  

Avšak nejen zákon ukládá zaměstnavatelům povinnosti v oblasti BOZP. Řada podniků 

v ČR zavádí systémy řízení BOZP, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. 

Jedná se zejména o programy Bezpečný podnik a OHSAS 18001. Oba zmiňované programy 

kladou důraz na prevenci rizik. 

2.2 Prevence rizik 

Zákoník práce stanoví povinnosti zaměstnavateli zajistit bezpečnost  a ochranu zdraví   

zaměstnanců  při  práci  s  ohledem  na  rizika možného ohrožení. Blíže však pojem “riziko” 

nedefinuje. Z hlediska bezpečnosti je pojem riziko chápán jako vyjádření míry hrozícího 

nebezpečí, kdy nebezpečný činitel (stroj, systém, způsob práce, materiál, vlastnost látky …) je 

schopný za určitých okolností působit škodu na zdraví, majetku nebo životním prostředí. 

Riziko je tedy kombinací pravděpodobnosti, že určitá událost nastane a předpokládaného 

důsledku této události.  

Pracovní rizika obvykle dělíme na mechanická, fyzikální, chemická a biologická. Jsou 

dána pracovními podmínkami, pracovním prostředím a vším s čím zaměstnanec přichází do 

styku. Smyslem a účelem analýzy rizik je vést zaměstnavatele, ale i zaměstnance, k 

minimalizaci rizika na přijatelnou míru, což lze nazvat řízením rizika. Dosažení tzv. nulového 

rizika není prakticky možné. 

Pod pojmem prevence rizik se rozumí veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou 

zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti k odstranění nebo snížení rizika na 

přijatelnou míru. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika se nazývá řízením rizika. První 

část tohoto procesu, která se zabývá identifikací a hodnocením rizika přináší podklady pro 
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druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich odstranění nebo snížení na 

minimální míru. 

Zaměstnavatel musí při všech opatřeních k prevenci rizik vycházet ze všeobecných 

preventivních zásad. Zásadou takto definovanou je povinnost zaměstnavatele přednostně 

uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany 

a organizačními opatřeními. Pod pojmem kolektivní ochrana se rozumí ochrana pro více 

zaměstnanců společně (opatření technická, technologická...). Pod pojmem individuální 

ochrana se rozumí poskytování OOPP, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Individuální ochrana však nastupuje až tam, 

kde nelze efektivně použít ochranu kolektivní. Organizačními opatřeními se rozumí např. 

vydání zákazů a jiných pokynů jejichž plnění je vázáno na vůli osob… [5] 

2.3 Obecné zásady identifikace nebezpe čí, hodnocení a 

omezování rizik  

Podnikající osoba, zaměstnavatel musí stanovit, zavést a udržovat dokumentované 

postupy zajišťující: 

a) identifikaci nebezpečí;  

b) hodnocení rizik;  

c) omezování rizik;  

d) pravidelné přehodnocení kroků a) až c).  

 

Doplnění a přezkoumání rizik včetně stanovení stupně jejich nebezpečnosti je 

prováděno zejména: 

• při změnách technologie nebo jejich částí, změnách vstupů či výstupů;  

• při změně právních předpisů, technických norem, technických a řídících 

 dokumentů;  

• na základě zjištění auditů a všech druhů kontrol;  

• na základě výsledku přezkoumání systému BOZP vedením;  

• na základě vyhodnocení důsledků havárie, mimořádného stavu, těžkého 

 či smrtelného pracovního úrazu, atd. 

 

Hodnocení rizik je základním a nezbytným krokem pro zvládnutí jakýchkoliv rizik. 

Hodnocení rizik by nemělo být chápáno jako úzce technická záležitost, ale jako kombinace 



 

  6  

technických, přírodovědných a humanitárních disciplín. Což má vliv na výběr hodnotícího 

týmu, který by neměl být obsazen jen odborníky v dané problematice, i když tito zaměstnanci 

tvoří jeho jádro.  

Hodnocení rizik je prováděno za spolupráce dalších odborných zaměstnanců, kteří 

zabezpečují či vykonávají činnosti na jednotlivých úsecích bezpečnosti (např. revizní technici, 

osoby zodpovědné za provoz VTZ atd.).  

Při identifikaci nebezpečí na pracovišti je nutno zohlednit: 

• situaci nebo události, popřípadě kombinaci okolností, které by mohly 

 být příčinou úrazu nebo onemocnění;  

• charakter potenciálního úrazu nebo onemocnění, odpovídající příslušné 

 činnosti, výrobku nebo službě;  

• dřívější úrazy, nehody a onemocnění;  

• způsob, jakým je práce organizována, řízena a vykonávána, jakož i 

 veškerým změnám těchto podmínek;  

• uspořádání pracovišť, charakteru pracovních procesů, materiálů, strojů 

 a zařízení;  

• výrobu, instalaci a uvádění do provozu, jakož i manipulaci a likvidaci 

 (materiálů, pracovišť, strojů a zařízení);  

• podmínky nákupu zboží a služeb;  

• podmínky uzavírání kontraktů na dodávky a subdodávky strojů, 

 zařízení, služeb a prací, včetně specifikace kontraktů a závazkových 

 vztahů vůči dodavatelům;  

• podmínky kontrolní činnosti, údržby, zkoušení, oprav a výměn (strojů, 

 nástrojů, zařízení a materiálů); požadavky na havarijní připravenost a 

 zásahy. 
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3 Postup p ři hodnocení rizik a popis metodiky 

3.1 Příprava na hodnocení 

Prvním krokem k provedení hodnocení rizik je sestavení pracovní skupiny, která se 

musí skládat nejen z osob odborně způsobilých v prevenci rizik, ale také z dalších odborných 

zaměstnanců, kteří zabezpečují či vykonávají činnosti na jednotlivých úsecích bezpečnosti 

(např. revizní technici, osoby zodpovědné za provoz VTZ, jednotliví vedoucí zaměstnanci 

atd.). 

Následuje určení rozsahu hodnoceného systému (popis systému), kde je popsána 

situace v provozu, technická zařízení a činnosti obsluhy. 

Dále je nutné shromáždit informace, požadavky právních a technických předpisů a 

vnitřní dokumenty ve vztahu k daným hodnoceným systémům (návody výrobce, místní 

provozní bezpečnostní předpisy, interní směrnice, normy...). 

Nezbytným krokem je ověření reálné situace. Celková kontrola budov a areálu, 

ověření a zjištění skutečného rozsahu a podmínek provozovaných činností (seznam profesí a 

časové snímky činnosti jednotlivých profesí), včetně předpokládaných nepravidelných 

činností.  

Přípravnou fázi lze završit vyhodnocení dokumentace na úseku BOZP s důrazem na: 

• provádění kontrol a revizí a závěry z revizních zpráv zařízení budov, 

technologií, strojů, přístrojů a nářadí, 

• provozní řády jednotlivých zařízení a technologií, 

• existenci návodů ke strojům, zařízením, přístrojům, nářadí a používaným 

látkám a přípravkům, 

• ověření plnění požadavků právních a ostatních předpisů na úseku BOZP 

týkajících se provozovaných činností, zařízení budov, technologií, strojů, 

přístrojů a nářadí .... [1] 

3.2 Výběr posuzovaných systém ů (činností a objekt ů) z hlediska 

BOZP 

Výběr činností musí obsáhnout všechny činnosti prováděné na hodnoceném pracovišti 

nebo hodnoceným zaměstnancem, je třeba zohlednit i činnosti nepravidelné, náhodné, nebo 

prováděné s dlouhou periodou třeba 1 x ročně …, nehodnotí se události s velmi malou 

pravděpodobností výskytu, jako je například následek živelné katastrofy apod. 
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3.3 Identifikace možných nebezpe čí vznikajících p ři uvedených 

činnostech 

Příčinou mimořádné události mající za následek poranění zaměstnance může být 

• uklouznutí  

� uklouznutí na rovinném nebo šikmém povrchu 

� uklouznutí na schodech nebo žebřících 

� uklouznutí na rovném nebo šikmém povrchu anebo na žebřících 

vlivem kluzkého povrchu 

• pád z výšky 

� vlivem nezajištěného nebo špatně zajištěného pracoviště 

� nesprávným postupem při práci ve výškách  

• pád předmětu z výšky 

• skladování a manipulace s materiálem při ručním zvedání břemen a přenášení 

břemen 

• demontáž, montáž, výroba a údržba zařízení 

• transport (doprava, manipulace a přeprava) 

• oheň a exploze 

• násilí na zaměstnanci  

• kontakt se škodlivými látkami  

� vdechnutí látky 

� požití látky 

� kontakt látky s kůží 

� zasažení očí 

� dlouhodobé negativní působení látky 

• zasažení energiemi  

� zasažení elektrickým proudem 

� zasažení magnetickým polem 

� zasažení tepelnou energií (opaření horkým médiem, popálení od 

horkého vzduchu, ohně apod.) 

� zasažení mechanickou energií (přimáčknutí, úder, pořezání, 

vtáhnutí do úzkého prostoru nebo rotující části, zachycení vlasů na 

rotující části apod.) 

� vystavení vibracím 
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� vystavení hluku 

� dlouhodobé negativní působení  nejrůznějších faktorů 

• nedostatečně osvětlené pracoviště  

• vliv mikroklimatických podmínek (teplota, vzduchu, prašnost)  

• vliv venkovních klimatických podmínek (působení slunce, horka, chladu, deště, 

větru, prašnosti prostředí)  

• ergonomicky nevhodné polohy  

• psychická pracovní zátěži, vliv konfliktů, vliv rozhodování v afektu, reakce 

v případě nouzových situací  

• nepříznivé psychologické faktory pracovního procesu ( práce v nočních 

směnách, nedostatečný odpočinek…)  

• činnosti jiných osob na pracovištích - dodavatelů a odběratelů [6] 

3.4 Metodika vyhodnocení 

K jednotlivým posuzovaným prostorům a činnostem jsou přiřazena konkrétní 

nebezpečí v závislosti na rozsahu zaměstnavatelem požadovaného plnění úkolů (bude 

zohledněna jejich různorodost). Nebezpečí budou vyspecifikovaná na základě předchozích 

kroků (audit BOZP) a tato nebezpečí budou vyhodnocena z hlediska míry závažnosti. K 

hodnocení rizik je využita jednoduchá bodová polokvantitativní metoda FMEA upravená pro 

daný účel. Pomocí této metody se vyhodnocují rizika ve třech položkách se zápisem hodnot 

do tabulky. První část tabulky obsahuje vyhodnocení rizika bez stanovení jakýchkoliv 

dodatečných bezpečnostních opatření v druhé části je zohledněn vliv navržených 

bezpečnostních opatření, která mají za následek snížení míry ohrožení zaměstnanců. Opatření 

se postupně zpřísňují a rozšiřují, až je dosaženo přijatelné míry rizika. Pokud se u některé 

z hodnocených činností zjistí, že není možno stávajícími opatřeními riziko snížit na 

přijatelnou mez, nebo snížení je možno pouze na základě organizačních opatření, musí být 

k řízení tohoto rizika zpracován plán.  

Použitý model k odhadu rizika – výpočtu se uvádí/boduje pravděpodobnost a četnost 

projevu nepříznivého účinku ohrožení v tabulkách uvedených v přílohách tohoto dokumentu. 

Celkové hodnocení rizika spočívá ve vynásobení číselných hodnot v jednotlivých 

sloupcích hodnotící tabulky. Ukazatel míry rizika RF = P x F x E 

Stupnice číselných hodnot pro hodnocení rizika je popsána v níže uvedených 

tabulkách (tab. 1 – 4). 
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Tabulka 1 Pravděpodobnost úrazu 

P - Pravděpodobnost (,že se při prováděné činnosti stane nějaký úraz) 

10 JISTÁ (Zařízení nebo činnost jsou natolik nebezpečné, že provádění daného úkonu 

nevyhnutelně vede ke vzniku pracovního úrazu) 

9 VELMI VYSOKÁ (Činnost běžně vede ke vzniku úrazu, pouze stanovením 

mimořádných organizačních opatření lze úrazu zabránit - dohled další osoby 

schopné okamžitě zastavit probíhající proces) 

8 VYSOKÁ (Vznik úrazu je otázkou počtu opakování úkonů, aby nedošlo k úrazu 

úkon vyžaduje vysokou míru opatrnosti ze strany provádějící osoby, bezpečnost je 

vázána jen na lidský faktor)  

7 STŘEDNĚ VYSOKÁ (Při krátkodobém omezení pozornosti ze strany osoby 

provádějící činnost může dojít ke vzniku úrazu) 

6 NÍZKÁ (K úrazu může dojít pokud osoba provádějící úkon náhodně vynechá 

některý z požadovaných úkonů pro zajištění bezpečnosti, trvale nevěnuje pozornost 

provádění úkonu) 

5 VELMI NÍZKÁ (K úrazu může dojít pokud osoba vědomě opakovaně nedodržuje 

bezpečnostní pravidla) 

4 NÁHODNÁ (Výskyt úrazu je na úrovni běžných životních situací)  

3 NEPRAVDĚPODOBNÁ (Zařízení nebo činnost jsou za normálních okolností 

bezpečné Výskyt úrazu je vázán na vědomé cílené porušení zvyků a pravidel práce)  

2 VELMI NEPRAVDĚPODOBNÁ (Výskyt úrazu je vázán na vědomé cílené 

porušení zvyků a pravidel práce za současného vyřazení bezpečnostních prvků 

zařízení) 

1 TÉMĚŘ NEMOŽNÁ (vznik pracovního úrazu není téměř možný, úraz může 

vzniknout pouze při současném zanedbání několika bezpečnostních zásad nebo 

vědomým konáním jako je násilí na zaměstnanci) 
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Tabulka 2 Četnost výskytu prováděné činnosti 

F - Četnost (výskytu provádění určité činnosti) 

10 TRVALÁ ( vyskytující se trvale = kdykoliv v průběhu dne)                                     

9 VELMI VYSOKÁ (vyskytující se trvale = kdykoli v průběhu směny)  

8 VYSOKÁ (vyskytující se po delší dobu = kdykoliv při  některém úkonu  prováděném 

alespoň polovinu směny) 

7 STŘEDNĚ VYSOKÁ (vyskytující se po delší dobu v rámci kratšího úkonu  

prováděného ve směně) 

6 ČASTÁ (vyskytující se nárazově 1x za směnu)                                                       

5 STŘEDNÍ ( vyskytující se s týdenní periodicitou )                                                      

4 NÍZKÁ (vyskytující se pravidelně s měsíční periodicitou)         

3 VELMI NÍZKÁ (vyskytující se pravidelně s roční periodicitou )                       

2 VÝJIMEČNÁ (vyskytující se náhodně) 

1 MIMOŘÁDNÁ (vyskytující se náhodně při souhře několika okolností)         

 

 

Tabulka 3 Závažnost zdravotních následků 

E - Závažnost (Zdravotní následek úrazu při prováděné činnosti) 

10 SMRT 

9 INVALIDITA 

8 DLOUHODOBÁ HOSPITALIZACE  => nad 5 dní 

7 HOSPITALIZACE => do 5-ti dnů 

6 DLOUHODOBÉ ZRANĚNÍ (neschopnost delší než 7 dní) 

5 NESCHOPNOST DELŠÍ NEŽ 3 DNY 

4 NESCHOPNOST DELŠÍ NEŽ 1 DEN 

3 OŠETŘENÍ LÉKAŘEM 

2 S JEDNODUCHÝM OŠETŘENÍM (použití lékárničky) 

1 BEZ OŠETŘENÍ 
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Tabulka 4 Hodnocení RF 

RF - Hodnocení   RF = P x F x E 

RF Riziko Priorita  Důležitost 

337-1000 Nepřijatelné riziko 1 

121-336 Nežádoucí riziko 2 
H Vysoká 

49-120 Významné riziko 3 M Střední 

13-48 Akceptovatelné riziko 4 

1-12 Nevýznamné riziko 5 
L Nízká 

 

V závislosti na výsledné míře rizika postupujeme následovně: 

 

Vysoká závažnost - priorita 1: nepřípustné, značné, kritické riziko s permanentní 

možností úrazů, závažné nehody..., nutnost okamžitě zastavit provoz, ukončit činnost, do 

doby realizace nezbytných bezpečnostních opatření potřebných ke snížení rizika na 

přijatelnou mez a provedení nového vyhodnocení rizik. 

 

Vysoká závažnost - priorita 2: vyžaduje co nejrychlejší provedení odpovídajících 

bezpečnostních opatření, která sníží riziko na přijatelnou úroveň a provedení nového 

vyhodnocení rizik.      

 

Střední závažnost - priorita 3: vyžaduje zaplánování opatření ke snížení, naléhavost 

není tak významná jako v předchozím případě, riziko je třeba minimalizovat a znovu 

vyhodnotit do stanoveného termínu. 

 

Přijatelná závažnost - priorita 4: riziko je přijatelné se souhlasem vedoucích 

pracovníků na všech úrovních, je třeba vážit efektivnost technických opatření, pokud je nelze 

realizovat, je přípustné učinit opatření organizační, výchovná a kontrolní.   

 

Přijatelná závažnost - priorita 5: riziko je na úrovni běžných životních situací, nejde 

o 100% bezpečnost, na riziko je třeba upozorňovat, činit výchovná opatření k eliminaci rizika 

z důvodu možné neopatrnosti.   
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4 Popis hodnoceného systému 

V hale výroby převodovek v areálu společnosti jsou obráběny a tepelně opracovávány 

díly a montovány převodovky. Výrobní hala je rozdělena do čtyř výrobních celků. Prvním 

celkem je linka na opracování převodovkových a spojkových skříní, tato linka je tvořena 

dvěma řadami obráběcích strojů propojených automatickými podavači a dopravníky a je 

situována podél vestavků na západní straně haly. Ve středové části haly jsou situovány linky 

na obrábění ozubených kol a hřídelí, 16 samostatných linek. V samostatné místnosti v 

severovýchodní části haly se nachází prostor tepelného zpracování, kde se po zahřátí obrobků 

v nitrocementačních pecích a v solné lázni z dusičnanové a dusitanové soli vylepšují 

vlastnosti ocelových součástek. Do prostrou tepelného zpracování je zakázán vstup 

nepovolaným osobám. V jižní části haly je situována montážní linka, kde se montují a testují 

převodovky.  

Po celé hale probíhá doprava materiálu pomocí VZV a elektrických vozíků. V hale se 

rovněž pohybují úklidové elektrické vozíky.  

Výrobní linky jsou napojeny na rozvody elektrické energie, stlačeného vzduchu, 

v případě tepelného zpracování jsou využívány i zemní a generátorový plyn, součástí strojů 

jsou hydraulické systémy pracující s poměrně vysokým tlakem, existuje i nebezpečí úniku 

chemických látek (především řezných kapalin na bázi oleje).  

Stroje v rámci linek jsou propojeny různými dopravníky a manipulátory, jejichž 

nebezpečný prostor je vymezen bezpečnostním hrazením. 

Součástí haly jsou i vestavkové části s laboratořemi kvality, nástrojárnou (prostor 

dodavatele) a sklady (prostory dodavatele), kantýnou, šatnami a wc. 

Po hale se mimo pracovníků Oddělení převodovkárny pohybují také zaměstnanci 

Oddělení řízení výroby a kontroly kvality a také řada dodavatelských společností zajišťujících 

logistiku, úklid, případně broušení nástrojů pro obráběcí linky.   



 

  14  

4.1 Oddělení p řevodovkárny 

4.1.1 Obrábění převodových sk říní 

Obráběcí linka je paralelně situována do dvou řad (jedna část pro převodovkovou, 

druhá část pro spojkovou skříň). Vstupní část linky je tvořená rohovým paletovým 

dopravníkem pro odlitky se závěsným nakládacím zařízením, manipulátorem pro přepravu 

polotovarů z rohového přepravníku na vstupní dopravník linky s automatickým skladem palet. 

Po přemístění kusů k paletě manipulátorem je odlitek automatickým momentovým 

utahovacím zařízením upevněn k paletě, jenž dopravuje kusy mezi jednotlivými obráběcími 

operacemi. Po dokončení obrábění se kus ofukem osuší ve vzduchová cloně, odkud je 

přepraven k elevátoru, kde je odebrán manipulátorem a uložen dle volby do výsuvné skříně 

pro měření nebo dopraven na manipulační stůl odkud je robotem odebrán a vkládán do komor 

mycího zařízení. Tam se obrobky omyjí a osuší.  Poté jsou odebrány robotem a usazeny na 

paletu dopravníku testu těsnosti, odkud jsou poté odebrány opět robotem a dle typu usazeny 

na testovací jednotku. Po dokončení testu jsou přemístěny na paletu vstupního dopravníku 

regálového zakladače. Tam jsou obrobky dle typu a kvality zařazeny pohyblivým zakladačem 

do nejbližší vhodné volné pozice skladu. Pokud je potřeba, jsou kusy pohyblivým zakladačem 

vyloženy a přemístěny na výstupní dopravník odkud jsou ručně vykládány na přepravní vozík. 

 Mezi linkami je vzdálenost 15 m. Celá linka pracuje v plně automatickém provozu, 

přísun polotovarů na vstupní dopravník se provádí ručně, stejně jako vykládka kusů z 

výstupního dopravníku automatického skladu. 

  Provoz linky bude zajišťován dvousměnným osmihodinovým provozem se třemi 

směnami operátorů. Linka je obsluhována pěti operátory, kteří rotují mezi jednotlivými 

stanovišti.  

Nejdříve operátoři obdrží požadavek od mistra, provedou kontrolu polotovarů a jejich 

nakládku, zkontrolují stroj a spustí linku. Provedou odběr chladící kapaliny a jednoduchý test 

koncentrace ve zkumavce za pomocí malého množství 5% HCl (kyselina je dodávána 

v požadované koncentraci) a indikátorů. Nejdříve jsou spojkové a převodovkové skříně 

dovezeny na paletách pomocí VZV k lince.  Nakládka polotovarů na linku probíhá pomocí 

pomocného zvedacího zařízení popř. ručně, kdy jsou polotovary umístěny volně na pracovní 

nosič (váha cca 9 – 12 kg) – cca 54 x za hodinu. Následuje plně automatizovaný proces. 

Pracovní nosiče poté zajedou do zásobníku. Dojde k přesnému umístění obrobku na pracovní 

nosič a k jeho fixaci. Jestliže dojde k chybě je obrobek vyřazen na boční dopravník - pokud je 
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pouze nepřesně umístěn je manuálně přenesen na počátek linky, pokud je ovšem poškozen je 

přenesen k paletě označené „Zmetky.“ Poté následuje vlastní obrábění, které je prováděno 9 

obráběcími stroji. Zde operátoři mění obráběcí nástroje, případně doplňují řeznou kapalinu 

(směs vody a oleje v poměru - voda:olej - 9:1). Další částí je kontrolní stanoviště. Zde se 

ručně vyjme každý padesátý obrobek a putuje na 3D měření (CMM) – zde probíhají 

nejrůznější měření (pozice děr atd.). Obrobek pokračuje do myčky (občas je do ní doplňován 

čistící prostředek v koncentraci 3%). Následuje automatický test těsnosti (vzduchem). Pokud 

je obrobek v pořádku, automaticky putuje do zakladače. Z něj jsou obrobky přemístěny 

dopravníkem na pozici, kde jsou operátory manuálně překládány (cca 60 / hod) na elektrické 

vozíky a dopraveny na montážní linku ke kompletaci. Pokud je obrobek nevyhovující je 

manuálně přenesen na počátek linky, kde je opětovně zařazen do obráběcího procesu, který 

odstraní nedostatky. Pokud je závada neodstranitelná je obrobek vyřazen z linky a umístěn do 

palety označené „Zmetky.“ 

Všechna obráběcí centra jsou chlazena centrálním chladícím systémem. Ten 

rozvodným systémem zásobuje obráběcí střediska chladící kapalinou složenou ze směsi 

řezného oleje a vody při koncentraci 10% řezného oleje (podle potřeby je olej doplňován 

operátory). Zároveň slouží pro dopravu odpadu (špon), jenž vznikly při obrábění. Špony jsou 

systémem filtrovány a pásovými dopravníky dopraveny do lisovacího zařízení, který 

dopravené špony pod tlakem zpracovává (lisuje) do briket, které jsou shromažďovány do 

sběrného vozíku, který je po naplnění operátory odvezen na stanovené místo pro jeho odvoz 

externí firmou.  

4.1.2 Obrábění ozubených kol a h řídelí  

Tato sekce haly na výrobu převodovek, kde je prováděno třískové a beztřískové 

obrábění a broušení. Tato sekce se skládá celkově z 16ti obráběcích center, které lze dále 

rozdělit na dva celky, zpracovávající polotovary hřídelí a ozubených kol, jak před tepelným 

zpracováním, tak i po něm. Obrábění je prováděno za přítomnosti řezné kapaliny ve složení 

oleje a vody v poměru 1:9. Z celkového počtu šestnácti obráběcích center existuje u jedenácti 

možnost vzniku výbušné atmosféry ve vnitřním prostoru strojů (olejový aerosol z odstřiku 

chlazení nástroje a obrobku). Prostor je označen a zajištěn jako prostor možného výbuchu. 

Stroj je opatřen požární klapkou v odsávání  a výbuchový tlak se odvádí nad horní víko skříně 

stroje (speciálně upravený strop skříně stoje). Stroj je vybaven samočinným hasícím 

zařízením CO2. Na strojích pracují jen osoby proškolené na tyto zařízení.  
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Činnost operátorů se skládá především z nakládky polotovarů, kontroly kvality během 

obrábění a následné vykládce produktů, výměně nástrojů obráběcích strojů, případně výměny 

katod u 7 svařovacích zařízení. Dále je potřeba kontrolovat koncentraci řezné kapaliny a 

případně ji doplnit. Pří manipulaci s díly hrozí pořezání rukou o jejich ostré hrany. Operátoři 

proto musejí používat rukavice odolné proříznutí. 

Provoz linky je 4 dny v týdnu, denně 2 dvanáctihodinové směny, pátý den je vyhrazen 

pro údržbu. Na počátku směny obdrží operátor od mistra požadavek, provede kontrolu 

polotovarů, zkontroluje stroj, zkontroluje nástroje a upínáky, nastaví nástroje, případně je 

vymění. Provede kontrolu chladicí kapaliny v brusce a mycí kapaliny v pračce a v případě 

potřeby je doplní. Následuje úklid linky (15 min.) a zahřátí stroje (asi 20 minut) – operátor 

zapne automatický cyklus. Operátor ručně vloží jeden polotovar (nastavovací kus) do frézky - 

před tepelným zpracováním nebo do brusky po tepelném zpracování, zapne ruční režim a 

provede broušení. Ručně obrobek vyjme, provede kontrolu pomocí měřícího zařízení na 

pracovišti. Pokud výrobek vyhovuje, dopraví jej do laboratoře, kde se provede přesné měření. 

V průběhu čekání na výsledek kontroly výrobku provede nastavení další operace, pak naloží 

polotovary do vstupního řetězového zásobníku. V případě, že po vlastním měření není 

výrobek v pořádku, provede korekci nastavení a operace opracování zkušebního výrobku se 

opakuje. Totéž se provádí v případě, že výrobek nevyhoví v laboratoři. Operátor přepne 

ovládání z ručního na automatický provoz postupně zapíná jednotlivé části zařízení (od 

konce). V průběhu automatického provozu odebere každý padesátý výrobek k provedení 

kontroly. Ručně odebere výrobek z dopravníku a provede měření. V případě, že výrobek 

nevyhoví, analyzuje příčinu a podniká kroky k odstranění závady (např. výměnu nástroje, v 

komplikovanějším případě přivolá údržbu). Pokud v průběhu automatického provozu dojde 

k alarmu a zastavení stroje, pak odstraní nedostatek (např. vymění nástroj). V průběhu 

automatického provozu operátor průběžně doplňuje polotovary do zásobníku a odebírá hotové 

výrobky, které ukládá na speciální vozík. Úklid pracoviště se provádí průběžně a rovněž 

15min. před koncem směny před předáním pracoviště další směně. Po ukončení týdenního 

cyklu (pátek ráno) provede operátor odstavení linky tak, aby na lince nezůstal žádný obrobek. 

Provede vyčistění strojů a zařízení i pracoviště. 

4.1.3 Provoz tepelného zpracování  

Provoz tepelného zpracování se skládá ze čtyř paralelních hlavních linek (každá z nich 

obsahuje odmašťovací (předehřívací), nitrocementační, difúzní, ochlazovací a kalicí sekci) 

dvou popouštěcích linek, dvou samostatných otryskávacích zařízení, třech generátorů RX 
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plynu (endoplyn) a ze zařízení na měření obsahu CO2 ve vyrobeném médiu. Součástí tohoto 

prostoru je rovněž samostatná čpavková stanice. 

Výrobní linky jsou mimo jiné napojeny na zemní a generátorový plyn, nachází se zde 

značné množství horkých povrchů (zvláště v prostoru hlavních linek a generátorů RX plynu), 

v případě závady se na pracovišti může vyskytnout oxid uhelnatý, jehož koncentrace je 

nepřetržitě hlídána čidly, která jsou propojena se signalizací varující operátory při případném 

překročení NPK.  

Přísun polotovarů z prostoru obrábění do prostoru tepelného opracování se provádí 

pomocí manipulačních vozíků s elektrickým pohonem. Materiál je operátory dovážen 

z prostoru obrábění elektrickým manipulačním vozíkem s ložnou plochou tvořenou válečky 

usnadňující nakládku a vykládku palet s obrobky z/na válečkové dopravníky se shodnou 

výškou jako je ložná plocha vozíku. Poté se palety automaticky dopravují po válečkovém 

dopravníku hlavní linkou (nitrocementační pecí). Zde probíhá vlastní tepelné zpracování. 

V pecích na hlavní lince je udržována vysoká teplota a specifická atmosféra pro nauhličení 

obrobků. Pokud by za provozu došlo k otevření vrat pece a kontaktu s okolním vzduchem, 

mohlo by dojít k explozi. Proto při vjezdu a výjezdu palety do/z pece se nejdřív aktivuje 

plamenná clona, která tomuto zabrání a teprve poté se otevřou vrata pece. V případě, že by se 

v bezprostředním okolí clony vyskytovaly osoby, mohlo by dojít k jejich popálení, proto musí 

být dodržen minimální odstup osob 1 m od ústí pecí.  

 Z hlavní linky je materiál dále převezen automatickým vozíkem na jednu ze dvou 

popouštěcích linek, které obsahují myčky a popouštěcí pece a také obsahují tři otryskávací 

boxy a dvě střásací, ofukovací komory. Dále jsou součástí technologie tepelného zpracování 

další dvě samostatná otryskávací zařízení, jedno z nich s myčkou. Nezbytnou součástí 

technologie jsou 3 generátory pro výrobu RX plynu (endoplyn) a v návaznosti na nich 

zařízení na měření obsahu CO2 ve vyrobeném médiu.  

Po tepelné úpravě jsou palety s díly převezeny elektrickým manipulačním vozíkem 

zpět na obrábění, kde je provedena finální úprava dílů. Pouze hřídele, které procházejí po 

tepelné úpravě a tryskání myčkou jsou na manipulačním vozíku odtaženy ručně přímo na 

montážní linku. 

Celá linka pracuje v automatickém režimu, přísun polotovarů na dopravník se provádí 

ručně (přesunem palet s obrobky z manipulačního elektrického vozíku – posunem po 

válečkovém dopravníku), stejně tak i odsun hotových výrobků z dopravníku.  

Součástí linky je i stanice se čpavkem. Čpavek je použit pro nitridaci obrobku v 

nitrocementační peci. Čpavek je skladován v samostatné místnosti v šesti padesátilitrových 
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přenosných tlakových nádobách z nichž jsou vždy 3 zapojeny a tři jsou záložní. Po 

vyprázdnění jsou operátory zapojeny další tři. Výměnu zajišťují operátoři cca. 1 x týdně 

ručním přepojením jednotlivých lahví. Při manipulaci s lahvemi hrozí únik čpavku. Je proto 

nezbytné tuto výměnu provádět s celoobličejovými maskami vybavenými filtry proti čpavku.  

Jako celek je linka posuzována jako vyhrazené technické zařízení (dále jen VTZ), a to 

jak plynové VTZ, tak tlakové VTZ. 

Hlavní náplní práce operátorů jsou: Ovládání odmašťovací (předehřívací) a 

nitrocementační pece, solné lázně, mycí lázně, popouštěcí pece, obsluha otryskávání, obsluha 

RX generátoru, údržba a kontrola zařízení. Pravidelná kontrola zařízení: teploty jednotlivých 

zón, tlaky plynů, okruh chlazení, činnost ventilátorů (při příchodu do práce a poté každé 2 

hodiny). Příprava technologických palet na dopravník před odmašťovací (předehřívací) pec 

(manipulace s technologickou paletou). Kontrola množství soli v kalící lázni, její doplnění na 

stanovenou hladinu - cca. 1x týdně 100 kg (4-5 pytlů solí o hmotnosti 25 kg). Manipulace 

s rozloženými, složenými, prázdnými i plnými technologickými paletami. Skládání a 

rozkládání technologických palet, v nichž se nacházejí součásti (hřídele) pro brokování a 

manipulace se součástmi. Převážení zakalených součástí na technologických paletách na 

zásobní dopravníky, případně na linku obrábění nebo montáže.  

V případě poruchy nitrocementační pece je postup následující: Naplnění 

technologického prostoru pece N2 (zabránění oxidace). Zastavení přívodu zemního plynu a 

RX plynu. Snížení teploty na 500°C, zastavení přívodu N2 a nechání technologických palet 

přirozeně vychladnout. Při poruše válečkového dopravníku je nutno vytáhnout technologické 

palety pomocí háků. Při otevírání dveří a poklopů hrozí nebezpečí výbuchu zbytkového 

technologického plynu uvnitř pece. 

Součástí provozu tepelného zpracování je rovněž samostatná laboratoř. V této 

laboratoři jsou testovány kalené díly. Je testována každá desátá paleta. Dochází zde 

k rozřezávání, leptání, obrušování a měření jednotlivých dílů. Operátoři zde provádějí 

následující činnosti: 
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Obsluha rozbrušovací pily 

Operátoři upnou materiál do kleští, zakrytují a spustí řezací proces. Jelikož je přístroj 

zakrytován, nehrozí zde nebezpečí odletujících částic, a tím riziko zranění očí. 

 

Obsluha automatického lisu pro zalisování vzorků 

Pomocí lisu operátor slisovává materiály. Existuje zde nebezpečí odletujících částic a 

riziko zranění očí. Operátoři proto musí používat ochranné brýle. Při čištění lisovacího pístu 

hrozí nebezpečí pořezání prstů o píst. 

 

Obsluha brusky a leštičky 

Obsluha uchytí do stroje předmět, který se bude zkoušet s ohledem na tvrdost 

materiálu a spustí stroj. Zároveň je aktivován automatický dávkovací systém, pro dva druhy 

dva druhy brusných past. Existuje zde rovněž nebezpečí odletujících částic.  Operátoři proto 

také musí používat ochranné brýle. 

 

Obsluha ruční brusky  

Standardní ruční bruska. Je zde riziko zasažení očí odletujícími částicemi. Operátoři 

proto musí používat ochranné brýle. 

 

Manipulace s chemickými látkami 

Operátoři manipulují s 60% kyselinou dusičnou, kterou si sami ředí na koncentraci 3%, 

poté provádějí leptání materiálu s touto koncentrací  kyseliny. Existuje zde riziko poleptání 

pokožky, případně vstříknutí do očí. Operátoři musí používat ochranné brýle a rukavice. 

  

Odmašťování a čistění materiálu 

Dochází k používání různých odmašťovadel (líh,…). Je zde riziko zasažení očí 

odletujícími částicemi. Operátoři musí používat ochranné brýle a rukavice. 

 

Foukání stlačeným vzduchem 

Operátoři používání stlačeného vzduchu pro ofukování zaolejovaných součástek. Opět 

riziko zasažení očí. Operátoři musí používat ochranné brýle a rukavice. 



 

  20  

Zkoumání materiálu mikroskopem 

Dochází k měření a zkoumání vzorků (ozubených kol, hřídelí,…) pomocí softwaru. 

Operátoři upínají vzorky do držáků a odmašťují je lihem. Riziko zasažení očí. Operátoři musí 

používat ochranné brýle a rukavice. 

 

Obsluha tvrdoměru 

Vzorky pro měření tvrdoměru jsou již připraveny (viz. přístroj pro zalisování vzorků. 

Během měření na mikrotvrdoměru a makrotvrdoměru hrozí upadnutí vzorku, zejména na 

prsty u nohou. Dále existují rizika pořezáním prstů ostrými hranami dílů. Proto musí operátoři 

používat rukavice odolné proříznutí. 

4.1.4 Montážní linka p řevodovek 

Linka pro výrobu převodovek se skládá z pěti základních celků (sublinek): linka 

sestavování hřídelů, linka osazování spojkových skříní, hlavní linka, linka osazování 

převodových skříní a testovací linka.  

Linka sestavování hřídelů je tvořena šesti semiautomatickými stanovišti, pěti pro montáž 

hřídelů a jedním pro montáž diferenciálů. Dále je tvořena čtyřmi automatickými 

hydraulickými lisy lisujícími za tepla. Jednotlivá stanoviště jsou spojena pomocí vratného 

dopravníku (pohyb palet je ve dvou patrech nad sebou). Pro manipulaci s polotovary v sekci 

lisování za tepla je použito robotů a manipulátorů.   

Linka osazování spojkových skříní je tvořena dvěma automatickými stroji s manuálním 

zakládáním polotovarů pro malý a střední typ převodovek. Pro přemístění osazených skříní na 

dopravník hlavní linky je použit robot.  

Hlavní linka je tvořena osmi manuálními stanovišti pro montáž dílů za pomoci 

pneumatického nářadí. Pro osazení hotových hřídelů z linky sestavování hřídelů do 

spojkových skříní slouží samostatné stanoviště, kde je samotné vsazení hřídelů do skříně 

realizováno pomocí robota. Dále jsou roboti na hlavní lince použiti na utahování šroubů mezi 

spojkovou a převodovou skříní a pro transport mezi hlavní a testovací linkou. Na lince jsou 

dále měřící a kontrolní stanoviště. Jednotlivá stanoviště jsou spojena dopravníkem. 

Linka pro osazování převodových skříní je tvořena jedním manuálním stanovištěm a 

čtyřmi automatickými stanovišti. Jednotlivá stanoviště jsou spojena dopravníkem. Přenesení 

hotové skříně převodovky na hlavní linku je realizováno za pomoci operátora. 

Testovací linka je tvořena třemi manuálními stanovišti a stanovišti automatickými. 

Jednotlivá stanoviště jsou spojena dopravníkem. Základní testovací zařízení je finální tester. 
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Tomu předchází řadící stroj. Na testovací lince je dále prováděno plnění převodovky 

převodovým olejem a mytí. Posledním stanovištěm testovací linky je nakládací robot který 

převodovku přemístí na dopravník regálového zakladače.  

Provoz linky je 5 dní v týdnu, denně tři osmihodinové směny. V pondělí obdrží operátor 

od mistra požadavek, provede kontrolu položek na své stanici, zkontroluje stroj, zkontroluje 

všechny upínací přípravky, případně je vymění. Na začátku směny provede kontrolu hladiny 

oleje v nádrži (každá stanice plnění oleje je vybavena jednou nádrží), množství tmelu a 

mazacího tuku a v případě potřeby je doplní. Ke kontrole správnosti funkce zařízení a stroje 

slouží tzv. kontrolní a vadné kusy (tzv. Mastery). Po kontrole operátor Mastery vyjme a 

pokud je zařízení v pořádku, může začít s výrobou převodovek. Kontrolu je nutno provádět 

jednou za směnu. V případě, že po vlastním měření jednotlivých kusů není zařízení v pořádku, 

operátor je povinen přivolat pracovníka údržby, který musí provést korekci nastavení a 

operace měření stroje s těmito díly se opakuje. Operátor přepne ovládání z ručního na 

automatický provoz, postupně zapíná jednotlivé části zařízení. Kontrola parametrů – ohřev 

ozubených kol je prováděn na  stanicích lisování za tepla indukčním ohřevem. Teploty ohřevu 

je povinen měřit a zaznamenávat mistr jedenkrát  za směnu. Kroutící momenty - rovněž  

kontroluje se zápisem mistr  jedenkrát za směnu. V průběhu automatického provozu operátor 

odebírá součástky převodovky z regálů nebo vozíků a montuje je na převodovku za pomoci 

pneumatického, elektrického a akumulátorového nářadí. Na dalších stanicích se instalují a 

odebírají falešné hřídele, aby bylo možné simulovat činnost převodovky s motorem. Úklid 

pracoviště se provádí průběžně a rovněž na konci směny před předáním pracoviště další 

směně. Po ukončení týdenního cyklu provede operátor odstavení linky tak, aby na lince 

(dopravníku) nezůstal žádný hřídel / převodovka. Provede vyčistění strojů a zařízení i 

pracoviště. Největším rizikem je zde pořezání prstů obsluhy o ostré hrany dílů a pád 

kompletní převodovky na nohy obsluhy. Základními OOPP je zde proto bezpečnostní obuv a 

rukavice odolné proříznutí.   

V případě chybného sestavení je převodovka převezena na opravné místo. Na tomto 

pracovišti operátoři rozebírají a skládají převodovky, které vyjely z testovací linky a mají 

nějakou vadu. Nepoškozené díly jsou poslány na opětovné použití. Na manipulaci s 

převodovkou je používáno malé zvedací zařízení. Na vlastní opravy je použito ručního nářadí 

a pneumatických utahovaček. K demontáži ozubených kol a těsnění z hřídelí je rovněž 

využíváno malé lisovací zařízení. 
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Na montážní linku přímo navazuje automatický zakladačový systém, který provede 

uložení palet do předem určených pozic v regálu, ze kterých jsou poté dále expedovány 

operátory Řízení výroby. 
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4.2  Oddělení řízení výroby 

Součástí prostoru montážní linky je i expediční prostor obsluhovaný operátory Oddělení 

řízení výroby. Tito operátoři expedují převodovky na nákladní auta dvěma způsoby. 

V prvním případě je převodovka určena pro externí montážní závody – v tom případě je 

z dopravníku na paletě přemístěna do nákladního auta pomocí VZV operátory dodavatelské 

firmy a poté odvezena nákladním autem z areálu.  

V druhém případě je převodovka určena pro automobily vyráběné v areálu společnosti. 

V tom případě jsou jednotlivé kusy ručně přesunuty po válečkovém dopravníku až do 

nákladního auta, které je poté převeze do předmontážní haly, kde je dále předmontována 

spolu s motorem a nápravami a poté odeslána na halu finální montáže. V případě, že se mezi 

expedovanými převodovkami vyskytují vadné kusy, jsou pomocí zvedacího zařízení o 

nosnosti 500 kg vyloženy na vozík a přepraveny do prostoru oprav, který je součástí montážní 

linky převodovek.  
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4.3  Oddělení kontroly kvality 

Sekce kontroly kvality převodovek se dále dělí do dvou skupin: Inspekce vstupních 

dílů a Přesná měření dílů převodovek a Montáž a testování převodovek.   

4.3.1 Inspekce vstupních díl ů a Přesná m ěření dílů převodovek 

Operátoři na těchto pozicích provádějí zadané činnosti v laboratoři oddělení kvality na 

hale výroby převodovek. Tato laboratoř je rozdělena do třech pracovišť: Pracoviště přesného 

měření, pracoviště metalografie a pracoviště měření tvaru a profilu ozubení. Tyto pracoviště 

jsou v tzv. čistém prostředí a pokud je potřeba vstoupit do tohoto prostoru, tak je nutné se 

přezout do připravené obuvi. 

a) Přesná měření 

Zde dochází k proměřování ozubených kol a hřídelů převodovky pomocí měřících 

mikroskopů a 3D měřících strojů. Operátoři pracují s elektrickými zařízeními pod napětím 

220V a také se zařízeními napájených z traf. 

 

Měření mikroskopy 

Zde operátoři provádí měření na mikroskopech optických a stereo. Dochází k měření a 

zkoumání vzorků (ozubených kol, hřídelí,…) pomocí software. Upíná vzorky do držáků a 

odmašťuje dané vzorky lihem. 

 

3D machine  

Operátoři upínají vzorky do držáků a následně provádějí měření pomocí PC a 3D 

programu. Dochází k manipulaci s materiálem o hmotnosti cca 10–20 kg. Je zde riziko 

pořezání o blok výlisku a převodovky. 

 

Pracovní stoly 

Zde operátoři proměřují správné rozměry ozubených kol a hřídelí. Manipulace 

s materiálem do max. hmotnosti 10kg. Upínání do držáku a práce s magnety. 

b) Metalografie, Měření tvrdosti materiálu a Spektroskopie 

Na pracovišti metalografie, dochází k rozřezávání, leptání, obrušování, měření těchto 

ozubených kol.  
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Obsluha rozbrušovací pily 

Operátoři upnou materiál do kleští, zakrytují a spustí řezací proces. Jelikož je přístroj 

zakrytován, nehrozí zde nebezpečí odletujících částic, a tím riziko zranění očí. 

 

Obsluha automatického lisu pro zalisování vzorků 

Pomocí lisu operátor slisovává materiály. Existuje zde nebezpečí odletujících částic a 

riziko zranění očí. Operátoři proto musí používat ochranné brýle. Při čištění lisovacího pístu 

hrozí nebezpečí pořezání prstů o píst. 

 

Obsluha brusky a leštičky 

Obsluha uchytí do stroje předmět, který se bude zkoušet s ohledem na tvrdost 

materiálu a spustí stroj. Zároveň je aktivován automatický dávkovací systém, pro dva druhy 

dva druhy brusných past. Existuje zde rovněž nebezpečí odletujících částic.  Operátoři proto 

také musí používat ochranné brýle. 

 

Obsluha ruční brusky  

Standardní ruční bruska. Je zde riziko zasažení očí odletujícími částicemi. Operátoři 

proto musí používat ochranné brýle. 

 

Manipulace s chemickými látkami 

Operátoři manipulují s 60% kyselinou dusičnou, kterou si sami ředí na koncentraci 3%, 

poté provádějí leptání materiálu s touto koncentrací  kyseliny. Existuje zde riziko poleptání 

pokožky, případně vstříknutí do očí. Operátoři musí používat ochranné brýle a rukavice. 

  

Odmašťování a čistění materiálu 

Dochází k používání různých odmašťovadel (líh,…). Je zde riziko zasažení očí 

odletujícími částicemi. Operátoři musí používat ochranné brýle a rukavice. 

 

Foukání stlačeným vzduchem 

Operátoři používání stlačeného vzduchu pro ofukování zaolejovaných součástek. Opět 

riziko zasažení očí. Operátoři musí používat ochranné brýle a rukavice. 
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Zkoumání materiálu mikroskopem 

Dochází k měření a zkoumání vzorků (ozubených kol, hřídelí,…) pomocí softwaru. 

Operátoři upínají vzorky do držáků a odmašťují je lihem. Riziko zasažení očí. Operátoři musí 

používat ochranné brýle a rukavice. 

 

Obsluha tvrdoměru 

Vzorky pro měření tvrdoměru jsou již připraveny (viz. přístroj pro zalisování vzorků. 

Během měření na mikrotvrdoměru a makrotvrdoměru hrozí upadnutí vzorku, zejména na 

prsty u nohou. Dále existují rizika pořezáním prstů ostrými hranami dílů. Proto musí operátoři 

používat neprořezné rukavice. 

c) Měření tvaru a profilu ozubení 

Měření profilu a vedení  

Operátor po celou dobu směny provádí postupné upínaní materiálu (ozubených kol a 

hřídelí) na kontrolní měřící stolici. Poté provede spuštění programu a provádí průběžnou 

kontrolu měření. Existuje zde riziko pořezání rukou ostrým ozubením. 

 

Broušení nástroje 

Operátor zadá data do brousícího stroje, dojde k automatickému napolohování. Poté 

provede nastavení profilu kotouče brousícím diamantem. Dochází zde k manipulaci 

s materiály s váhou okolo 5kg. Existuje zde riziko zasažení očí odletujícími částicemi. 

V průběhu nastavování profilu kotouče nesmí být v okolí stroje přítomna další osoba bez 

předepsaných OOPP.  

     

Testování nástrojů 

Operátor provádí uchycení testovacího dílu do stroje. Při této činnosti zvedá a manipuluje 

s materiálem okolo 5kg. 
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4.3.2 Montáž a testování p řevodovek 

Tato část kontroly kvality se zabývá montáží, demontáží a testováním kompletních 

převodovek. Dělí se na 4 sekce (místnosti): Zátěžové testování (Endurance test), Synchron 

test (Synchro test), Testování hlučnosti (Noise test) a Kontrolní místnost (Inspection room). 

Do všech 4 místností se přiveze kompletní převodovka na paletovém vozíku. Pomocí 

malých zvedacích zařízení je umístěná na zkušební zařízení, přišroubuje se spojkový pedál, 

řadící kabeláž, spojka se odvzdušní a podle potřeby se dolije nebo odčerpá olej. Dále se 

provádí nastavení cyklu na PC podle charakteru testu. Provoz probíhá nepřetržitě 24 hodin 

denně. 

 

Zátěžový test 

Převodovka jede nepřetržitě 494 hodin (73 000 km). Po ujetí určeného počtu kilometrů 

dojde k zařazení dalšího převodového stupně. Operátor provádí pouze vizuální kontrolu a 

zápis hodnot, co dvě hodiny. Dochází k manipulaci s převodovkou (upnutí a vyjmutí cca od 

35 do 60kg) 

 

Synchron test 

Test jedné převodovky probíhá cca. měsíc. Převodové stupně jsou řazeny v krátkých 

časových intervalech. Dochází k manipulaci s převodovkou (upnutí a vyjmutí cca od 35 do 

60kg) 

 

Testování hlučnosti 

Testují se 2 převodovky denně. Dochází k manipulaci s převodovkou (upnutí a 

vyjmutí cca od 35 do 60kg) 

 

Kontrolní místnost 

 Zde dochází k rozebrání převodovky. Provádí se několik druhů měření (vůle 

ozubení, nalisování kol...) Dochází zde i k manipulaci s převodovkou, jejími součásti i s 

chemickými látkami (líh, odmašťovadlo). 
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5 Vyhodnocení rizik  

Z důvodu rozsáhlosti výstupních dat, bylo vyhodnocení rizik, včetně přijímaných 

opatření zařazeno do příloh této bakalářské práce. Postupně jsou zde v rozsahu výše popsané 

metodiky popsána rizika spojená s pohybem po hale výroby převodovek, s činností na linkách 

pro obrábění převodovkových a spojkových skříní, na linkách obrábění ozubených kol a 

hřídelí, provozem tepelného zpracování, montážní linkou a dále také rizika spojená s 

laboratorními testy a expedováním výrobků. 



 

  29  

6 Závěr 

Většina rizik zhodnocených podle stanovené metodiky, je zařazena do IV. skupiny, 

což znamená, že se jedná o akceptovatelné riziko vyžadující pouze zvýšení pozornosti. Stav 

zjištěný při analýze rizik se musí promítnout do kontrolní činnosti všech vedoucích 

zaměstnanců, kteří jsou povinni denně při své činnosti dohlížet na dodržování předpisů na 

úseku BOZP. Pouze u činností spojených se zásahem do elektrických zařízení, byla rizika 

zařazena do III. skupiny, která vyžaduje zaplánování (zejména organizačních) opatřeních 

k jejich snížení a následné přehodnocení systému. Ostatní rizika jsou zařazena do V. skupiny. 

Toto umístění znamená nevýznamné riziko, tedy přijatelné bez dalších nových opatření. 

Vzhledem k tomu, že průběžně dochází ke změně předpisů týkajících se BOZP a 

vzhledem k vývoji technologií musí i řízení rizik na úseku BOZP prodělávat změny. Při 

zavedení nových strojů,  materiálů, nových pracovních postupů a podobně je třeba vždy 

reagovat na danou situaci i v rámci doplnění hodnocení rizik. Jsou-li součástí dokumentace 

bezpečnostní požadavky, je nutno je zapracovat do hodnocení daného pracoviště, ale 

především s nimi seznámit zaměstnance.  

Vedoucí zaměstnanci musí reagovat na veškeré změny na pracovišti. To je důležité 

zejména  při zavádění nových pracovních postupů, při pořizování nového nářadí, strojů, 

zařízení a pořizování různých přípravků a materiálů. Při uvádění nových zařízení do provozu 

vždy vyžadovat průvodní a provozní dokumentaci u zařízení, které nepochází ze zemí EU i 

prohlášení o shodě. Jedná se o návody k montáži a návody a pokyny k použití, například 

materiálové bezpečnostní datové listy u nebezpečných látek… Tam, kde tyto dokumenty 

chybí, je třeba zpracovat místní provozní bezpečnostní předpisy. Práci podřízených je třeba 

usměrňovat podle bezpečnostních pokynů uvedených ve výše citovaných dokumentech.  

Ze strany vedoucích zaměstnanců se ve vztahu k hodnocení rizik očekávají 

připomínky k úrovni podrobností a obsahové správnosti hodnocení. Rovněž osoba, zajišťující  

průběžné hodnocení rizik, musí být osobami zodpovědnými za provoz jednotlivých zařízení 

informována o všech změnách, které mohou mít vliv na úroveň rizika na pracovištích. 

Osoby zajišťujících nákup musí vyžadovat splnění pravidel stanovených platnou 

legislativou  pro prodej výrobků. To znamená, že budou nakupovány pouze materiály a 

výrobky schválené pro použití v ČR (EU) vybavené předepsanou dokumentací. Informace o 

nových materiálech, pomůckách, strojích, postupech apod. musí být postoupena osobě 

zajišťující průběžné hodnocení rizik.  
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Z výše uvedených faktů je více než zřejmé, že pro kvalitní provedení zhodnocení 

pracovních rizik je vyžadována spolupráce velkého počtu odborníků z nejrůznějších oborů – 

nejen bezpečnosti práce. Jen tak je zaručeno, že rizika budou minimalizována na přijatelnou 

úroveň, která se později jistě kladně promítne do statistiky mimořádných událostí podniku, 

zvláště pracovních úrazů.
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