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1 Úvod 

Kaţdá organizace ve státním i soukromém sektoru podnikající na území České 

republiky je povinna řídit se legislativou vydanou zákonodárci v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a to dvěma základními zákony. Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce a Zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Tyto zákony jsou pro všechny organizace závazné a tvoří základní, startovní 

a opěrný bod v dalším řízení BOZP. Dále pak existují další zákony, nařízení vlády a vyhlášky, 

které rozvíjejí tuto problematiku a detailněji ukládají povinnosti zaměstnavatelŧm 

v konkrétních oblastech oboru jejich podnikání. Kaţdý zaměstnavatel je povinen si zjistit, 

která konkrétní legislativa se týká oboru jeho podnikání a podle toho činit další kroky, ke 

zvýšení kvalitativní úrovně BOZP. Nevědomost, jak je obecně známo, neomlouvá. Jelikoţ je 

oblast řízení BOZP velmi rozsáhlá a náročná, zpravidla zaměstnavatel řeší tuto problematiku 

zaměstnáním specialisty v tomto oboru ve svém vlastním podniku (označení této pracovní 

pozice bývá bezpečnostní technik) nebo výkon těchto činností provádí externími firmami 

nebo jednotlivými odborně zpŧsobilými osobami za úplatu. Konečná zodpovědnost za řízení 

a efektivní aplikaci systémŧ řízení BOZP však vţdy náleţí zaměstnavateli. 

Firma UVB TECHNIK s.r.o., pro kterou je zpracovávána tato diplomová práce, jistě 

tuto problematiku nepodcenila. Má vypracovanou potřebnou dokumentaci jako jsou 

bezpečnostní instrukce – místní provozní předpis a metodické pokyny. Kultura firmy se zdá 

být na vysoké úrovni a samotná má osobní návštěva v této firmě na mě pŧsobila dobrým 

dojmem, např. vysoká úroveň dodrţování čistoty na pracovišti, přestoţe se jedná o výrobní 

strojírenský podnik. Přesto je řízení BOZP neustálý proces, ve kterém se nelze spolehnout na 

dlouhodobou nízkou úrazovost a je potřeba pravidelně vyhledávat rizika pŧsobící na 

zaměstnance a činit potřebná opatření nejlépe nad rámec nejzákladnějších povinností 

ukládaných danou legislativou. Jedině touto cestou lze zajistit neustálé zlepšování úrovně 

bezpečnosti na pracovišti. 

Cílem této práce tedy není zavádění systému řízení BOZP, ale zjištění slabších míst 

zpŧsobem prozkoumání současné dokumentace a následné zaměření se na konkrétní oblast, 

kterou je potřeba detailněji rozvinout.  

Cíle práce:  

 Popis nynějšího řízení BOZP v organizaci 
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 Popis strojŧ a zařízení umístěných v organizaci včetně poţadavkŧ na ně a rozsah 

ochranných opatření 

 Analýza rizik 

 Návrh na zlepšení BOZP 
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2 Popis organizace 

Společnost UVB TECHNIK s.r.o. se jiţ od roku 1991 zabývá vývojem a výrobou 

měřicí techniky a technologických zařízení. Stěţejními produkty firmy jsou především přesné 

kontaktní kontinuální měřiče tloušťky kovového pásu, které patří ke světové špičce v tomto 

oboru. [1] 

Společnost je rozdělena do dvou divizí: divize vývoj a výroba měřící techniky 

a technologických zařízení a divize prodej pneumatických a hydraulických prvkŧ, výroba 

strojních prvkŧ a zařízení. [2] 

Společníky se stejným vlastnickým podílem jsou dva majitelé, kteří jsou oprávněni 

jednat za společnost samostatně. Společnost zaměstnává celkem 9 technicko hospodářských 

pracovníkŧ (THP) a strojní výrobu zajišťuje v prŧměru 7 pracovníkŧ ve specializovaných 

dílnách. Dále spolupracuje se sítí externích prodejcŧ a špičkových odborníkŧ. [3] 

Adresa společnosti je Ostravská 79A, 748 01 Hlučín a na obrázku č. 1 je fotografie 

budovy podniku (levá část – administrativní prostory, pravá část – dílna). 

 

Obrázek 1: Fotografie budovy podniku (http://www.uvbtechnik.cz/spolecnost-lide) 

http://www.uvbtechnik.cz/merici-zarizeni
http://www.uvbtechnik.cz/merici-zarizeni
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V další kapitole se budu věnovat řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

v tomto podniku. 
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3 Popis řízení BOZP v organizaci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) patří k základním poţadavkŧm při 

řízení podniku a kaţdá organizace by měla svou firemní kulturu zakládat právě na efektivním 

řízení BOZP.  

Firma UVB TECHNIK má okolo 15 zaměstnancŧ (coţ se dá povaţovat za malou 

firmu, i kdyţ s velkým mezinárodně obchodním rozsahem) a z tohoto dŧvodu by bylo 

nadbytečné vytvářet pracovní pozici bezpečnostní technik a zaměstnávat takovouto odborně 

zpŧsobilou osobu. V rámci BOZP si nechali vypracovat rozsáhlý dokument s názvem 

Bezpečnostní instrukce – místní provozní bezpečnostní předpis vypracovaný odborně 

zpŧsobilou osobou v oblasti BOZP. Tento předpis [4] je rozdělen do těchto hlavních kapitol: 

 Základní poţadavky BOZP 

 Plán péče o zraněné 

 Místní provozní předpis pro stanovení bezpečného provozování dopravy na 

pozemních komunikacích 

 Ruční manipulace s materiálem 

 Poţadavky BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Práce s čistícími, odmašťovacími a ropnými produkty 

Dále tento předpis obsahuje metodické pokyny rozdělené do těchto kapitol: 

 Výchova zaměstnancŧ k BOZP 

 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředkŧ na základě 

zhodnocení pracovních podmínek a pracovních rizik 

 Provádění vyšetřování pracovních úrazŧ a poţárŧ 

 Vnitřní audit systému BOZP a PO v prevenci rizik 

 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik 

 Posuzování práce a pracovišť, které jsou zakázány těhotným ţenám, kojícím 

ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým 

 Poskytování ochranných nápojŧ 
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V následujících podkapitolách se pokusím o hrubý výtah jednotlivých kapitol předpisu 

(metodické pokyny zahrnovat nebudu) s cílem zjistit, kterou oblastí řízení BOZP je potřebné 

se dŧkladněji zabývat. 

 

3.1 Základní poţadavky BOZP 

Osnova školení stanoví jednotnou náplň pro školení všech zaměstnancŧ ze základních 

poţadavkŧ BOZP. Dále jsou zde uvedeny odkazy na zákoník práce a další předpisy ve smyslu 

§ 349 zákoníku práce, návody a pokyny výrobce a místní provozní bezpečnostní předpisy.  

V dalším bodě jsou uvedena základní práva a povinnosti zaměstnancŧ vztahující se 

k BOZP, které se člení na práva zaměstnancŧ, povinnosti zaměstnancŧ a zákazy 

zaměstnancŧm.  

Další bod pojednává o zdravotní zpŧsobilosti, coţ zahrnuje lékařské preventivní 

prohlídky, povinnost zaměstnance oznámit skrytou chorobu, povinnost oznámení těhotenství 

a povinnost zaměstnance přerušit práci během pracovní doby při momentální zdravotní 

indispozici s následným oznámením tohoto stavu svému nadřízenému. 

Bod alkoholizmus a toxikomanie zahrnuje zákaz vnášení do objektu zaměstnavatele 

alkoholické nápoje a návykové látky. Dále je povinností zaměstnancŧ přicházet na pracoviště 

ve střízlivém stavu a během pracovní doby nepoţívat alkoholické nápoje a jiné návykové 

látky a podrobovat se namátkové kontrole, zdali nejsou pod vlivem alkoholu nebo 

návykových látek. Rovněţ jsou zaměstnanci povinni dodrţovat zákaz kouření na pracovištích. 

Hlášení, vyšetřování a projednávání pracovních úrazŧ je bod, ve kterém jsou uvedené 

postupy zaměstnancŧ při těchto skutečnostech. 

Pouţívání osobních ochranných pracovních prostředkŧ (OOPP) je další bod, který 

stanoví povinnosti pro zaměstnance v této oblasti. 

Pohyb zaměstnancŧ - zaměstnanci jsou povinni udrţovat volné a prŧchodné vyznačené 

komunikace a prŧchody. Do těchto prostorŧ je zakázáno ukládat materiál nebo předměty. 

U elektrických rozvodných zařízení musí dodrţovat volný schŧdný prŧchod min. 0,8 m. 

Pohyb zaměstnancŧ je povolen pouze po vymezených a označených komunikacích. 

V případě, ţe podél silnice nejsou chodníky, jsou zaměstnanci povinni jít po levém okraji 

vozovky. Při přecházení silnice jsou povinni se přesvědčit, zda nejsou ohroţeni projíţdějícím 

vozidlem. 
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Skladování, ruční manipulace s materiálem – zahrnuje poţadavky a zákazy při těchto 

činnostech včetně ergonomických zásad při ruční manipulaci s materiálem. 

Práce s ručním nářadím je předposlední bod základních poţadavkŧ BOZP, ve kterém 

jsou vymezeny poţadavky na zaměstnance ve smyslu zakázaných činností a poţadavky na 

nástroje a nářadí, které mohou být příčinou pracovních úrazŧ. 

V posledním bodě je uvedena analýza rizik. Je to zpracováno formou tabulky, kdy 

v prvním sloupci je identifikace nebezpečí a ve druhém opatření k odstranění nebo sníţení 

rizika. Vyjmenovaná nebezpečí jsou obecná a je moţno je pouţít na jakoukoliv strojírenskou 

firmu (první polovina nebezpečí by se však dala pouţít na jakoukoliv firmu, nejen 

strojírenskou). Jedná se o: 

 Uklouznutí, zakopnutí a pád zaměstnance na venkovních pochŧzných plochách 

 Uklouznutí, podvrtnutí nohy, naraţení a pád osoby na podlaze pracoviště, 

obsluţné plošiny, pracovních schŧdcích apod., na ostatních komunikacích, 

schodištích, plošinách, vyrovnávacích mŧstcích apod. 

 Pád zaměstnance z výšky při provádění oprav, údrţby, čištění osvětlovacích 

těles, chodeb, apod. 

 Pořezání o sklo, rozbité skleněné výplně apod. 

 Zasaţení elektrickým proudem – nahodilý dotyk s ţivými nebo neţivými 

částmi elektrických zařízení 

 Moţnost úrazu el. proudem při výměně ţárovky 

 Přiraţení prstŧ nebo končetiny k okolním předmětŧm apod. při provádění prací 

v prostorově stísněných podmínkách 

 Zranění o povrch manipulovaného břemene v dŧsledku bodnutí či pořezání, 

o hrany, otřepy, hřebíky, plech, třísky apod. 

 Vyklouznutí nářadí z ruky, poranění kloubŧ ruky úderem o rohy a hrany 

předmětu apod. 

 Ohroţení zraku – zranění odletujícími částmi opracovávaných rŧzných 

materiálŧ při práci s vrtačkami 
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 Navinutí oděvu resp. jeho volných částí, vlasŧ, rukavice na rotující nástroj 

nebo vřeteno 

 Zasaţení pokoţky, zraku apod. při kontaktu, práci a manipulaci 

s nebezpečnými chemickými látkami (ředidla, kyseliny, louhy, tvrdidla, 

pryskyřice, odmašťovadla apod.) 

Stanovená opatření k odstranění nebo sníţení rizika není účelné zde vyjmenovávat. Na 

tuto kapitolu navazuje dále uvedený plán péče o zraněné. 

 

3.2 Plán péče o zraněné 

Tato část předpisu obsahuje účel a vymezení okruhu pŧsobnosti: Tento pokyn stanoví 

zásady pro poskytování první pomoci při úrazech, otravách a náhlých onemocněních, 

vzniklých při výkonu práce a potřebné opatření k zabezpečení první pomoci. 

Pro všechny zaměstnance jsou závazná následující opatření: 

Trvale udrţovat veškerá zdravotnická zařízení k poskytování první pomoci 

v bezvadném stavu. Doplňovat skříňky první pomoci, brašny, autolékárničkami apod. 

Dodrţovat opatření technické první pomoci při vyprošťování zraněných. 

Další bod se zabývá okamţitou pomocí při ohroţení ţivota (povinnosti pro 

zaměstnance), který zahrnuje omezení další moţnosti šíření havárie, přivolání pomoci dalších 

zaměstnancŧ, uvědomění nadřízeného zaměstnance a podle okolností rychlou lékařskou 

pomoc nebo hasičský záchranný sbor. Oznámení o stavu ohroţení ţivota (včetně havárie) 

musí být stručné a jasné a musí obsahovat vyjmenované body uvedené v předpisu. 

Organizace likvidace stavu ohroţení ţivota (včetně havárie) jsou povinnosti pro 

nadřízeného zaměstnance, jako je vyklízení prostoru, technická a organizační opatření, které 

zabrání dalšímu moţnému ohroţení ţivota, zajištění první pomoci zraněným a zajištění místa 

události, aby zŧstalo zachováno v pŧvodním stavu aţ do příchodu vyšetřujících sloţek. 

Dále jsou zde uvedena dŧleţitá telefonní čísla a zásady poskytování první pomoci při 

bezvědomí, technika umělého dýchání, technika srdeční masáţe, postupy při podezření na 

poranění páteře, krvácení, popálení, zasaţení elektrickým proudem, poranění cizími tělesy 

a postupy při otravách jedy nebo chemickou látkou. Na závěr je vypracovaná přehledná 

tabulka všech nejdŧleţitějších činností plánu péče o zraněné, která obsahuje postup v případě 
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nehody pro pracoviště a hlášení. Tato tabulka se hodí na vyvěšení přímo na místa pracovišť, 

pro rychlou orientaci pomáhajících zaměstnancŧ při stresujících záchranných činnostech ve 

prospěch postiţeného(ých) spoluzaměstance(ŧ). 

 

3.3 Místní provozní předpis pro stanovení bezpečného provozování dopravy na 

pozemních komunikacích 

Obsahem tohoto předpisu je účel a vymezení okruhu pŧsobnosti (cílem je eliminovat 

rizika a další specifika, které mohou být příčinou poškození zdraví nebo technického 

zařízení), kvalifikační poţadavky (věk, lékařská prohlídka, řidičský prŧkaz…) a postup 

školení. V něm se nachází základní zásady, z hlediska, provádění provozu, opravy, údrţby a 

kontroly dopravních prostředkŧ, povinnost řidiče před jízdou zkontrolovat technický stav 

vozidla, při řízení dodrţovat stanovenou nepřetrţitou dobu řízení vozidla a po jejím uplynutí 

realizovat předepsanou bezpečnostní přestávku v souladu s platnými předpisy a pouţití 

výstraţné vesty. Dále jsou zde uvedeny specifika společnosti UVB Technik, jako je 

maximální rychlost v areálu společnosti a výrobních prostorách a také co je ve společnosti 

zakázáno. Samostatnou podkapitolu tvoří specifika pro jízdu na jízdním kole. Je zde také 

uvedeno hospodaření s vozidly, ve kterém je uveden status uţivatel vozidla (vedoucí 

zaměstnanec), který má své povinnosti a má také oprávnění určit zaměstnance odpovědné za 

provoz a údrţbu. Jsou zde uvedeny povinnosti těchto zaměstnancŧ a také povinnosti 

samotných řidičŧ. Na závěr je opět zpracována analýza rizik stejnou formou jako v kapitole 

3.1. Zde uvedu seznam identifikovaných nebezpečí: 

 Rŧzná zranění a úrazy včetně věcné škody vznikající na provozovaných 

vozidlech (nehody v areálu firmy) 

 Přiraţení nebo přitlačení osoby vozidlem k části budovy, či jiné pevné 

konstrukci či překáţce při vjíţdění do zúţených prostor, do vrat, při couvání 

apod. 

 Zasaţení zaměstnance materiálem a předměty při otevření bočnic anebo 

zadního čela, případně materiálem spadlým z korby (loţné plochy) vozidla 

 Zranění nohy apod. při sestupování a při seskoku z loţné plochy vozidla, 

z kabiny nebo pád z vozidla při provádění čistění nebo údrţby na zvýšených 

místech 
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 Dopravní nehody – kontakt, sráţka vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo 

pevnou překáţkou; sráţka vozidel (čelní, z boku, ze zadu); náraz vozidla na 

překáţku; převrácení vozidla; sjetí vozidla mimo vozovku 

 Přejetí, přiraţení, přimáčknutí osoby při připojování a odpojování vozidel 

 Selhání dopravního prostředku při pouţití vozidla ve špatném technickém 

stavu – ohroţení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

 Nebezpečí vyplývající z chybného a neodborného jednání v souvislosti 

s neznalostí předpisŧ a rizik 

 Nebezpečí vyplývající z nevyhovujícího zdravotního stavu řidiče 

 Nebezpečí vyplývající z únavy řidiče (mikrospánek, nesoustředěnost) 

 Nedostatečně zajištěný náklad, pád nákladu, ohroţení ostatních účastníkŧ 

silničního provozu (sníţení stability a ovladatelnosti vozidla) 

 Pohmoţdění rŧzných částí těla, udeření hadicí nebo proudnicí pod tlakem, 

opaření horkou vodou při mytí a čištění vozidla 

 Ohroţení pokoţky, sliznic, dýchadel pŧsobením koncentrovaných čistících 

prostředkŧ 

 Uklouznutí a pád po znečistěném, mastném a mokrém povrchu podlahy na 

pracovišti a v jejím okolí 

 Přiraţení končetiny popř. jiné částí těla při otevírání a zavírání krytŧ vozidla 

 Moţnost popálení rukou při kontaktu s horkými povrchy při práci v blízkosti 

horkých, rozpálených částí motoru, výfuku, chladiče apod. 

 Moţnost otravy při náhodném poţití nemrznoucí směsi obsahující glykol 

 Zachycení končetiny, oděvu nebo nákladu do pohybujících se části dopravního 

prostředku (např. i řetězu jízdního kola). 

Opět nebudu vyjmenovávat opatření k odstranění nebo sníţení rizika k těmto 

identifikovaným nebezpečím. 
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3.4 Ruční manipulace s materiálem 

Jako v předchozích podkapitolách i v této bezpečnostní instrukci je uveden účel 

a vymezení okruhu pŧsobnosti, kvalifikační poţadavky (zdravotní zpŧsobilost a seznámení 

s touto bezpečnostní instrukcí) a postup školení. V něm jsou uvedeny všeobecné zásady při 

manipulaci s břemeny a přehledná tabulka základních váhových limitŧ při ruční manipulaci. 

 

Tabulka 1: Základní váhové limity při ruční manipulaci 

 Občasné zvedání a 

přenášení 

Časté zvedání a přenášení 

Muţi  50 kg 30 kg 

Ţeny  20 kg 15 kg 

   

 Zvedání a přenášení břemen Práce v sedě 

Těhotné, kojící ţeny a matky 

do konce devátého měsíce po 

porodu  

7,5 kg 5 kg 

 

V další podkapitole jsou v této instrukci uvedeny další poţadavky na manipulaci 

s břemeny (zaměstnanec, četa, odpovědný zaměstnanec a pracovní pomŧcky) a opět je 

uvedena analýza rizik. Ta kromě identifikace nebezpečí a opatření k odstranění nebo sníţení 

rizika v tabulkové formě obsahuje ještě vyjmenovaná preventivní opatření – vyloučení ruční 

manipulace, technická opatření, organizační opatření a poskytování informací o rizicích 

zaměstnancŧm. 

Na samotný závěr této bezpečnostní instrukce jsou fotografie správné ruční 

manipulace s břemeny včetně fotografií zakázané manipulace, jako je ohýbání a vytáčení 

páteře. Pro přehlednost je zde uvedeno i desatero bezpečnosti práce při manipulaci 

s materiálem a správné manipulační techniky pro zvedání, tahání a sunutí. 
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3.5 Poţadavky BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Tato část předpisu je rozdělena do třech hlavních bodŧ: Účel a vymezení okruhu 

pŧsobnosti, kvalifikační poţadavky a postup školení. Třetí bod je nejrozsáhlejší a podrobně 

zahrnuje základní ustanovení pro práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou, zajištění 

ochrany proti pádu a kdy není nutné ochranu proti pádu provádět, zpŧsoby ochrany proti pádu 

zaměstnancŧ při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou (zajištění proti pádu technickou 

konstrukcí, zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky), další 

poţadavky související s  prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou (zajištění proti pádu 

předmětŧ a materiálu, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, práce na střeše, 

dočasné stavební konstrukce, shazování předmětŧ a materiálu, přerušení práce ve výškách, 

krátkodobé práce ve výškách), bliţší poţadavky na pracoviště, kde mohou být zaměstnanci 

vystaveni nebezpečí pádu (střechy, stěny, podlahy, komunikace, nebezpečný prostor, 

nakládací a vykládací rampy) a poţadavky na zajištění staveniště (zajištění výkopových prací, 

práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti).  

 

3.6 Práce s čistícími, odmašťovacími a ropnými produkty 

Tato poslední bezpečnostní instrukce v sobě zahrnuje podobnou strukturu jako 

v předchozích a to účel a vymezení okruhu pŧsobnosti, kvalifikační poţadavky (zdravotní 

zpŧsobilost a seznámení zaměstnance s tímto pokynem, návodem výrobce a bezpečnostním 

listem chemické látky, zaučení na tuto činnost, včetně ověření znalostí), postup školení 

a analýza rizik, u které opět vyjmenuju identifikovaná nebezpečí bez uvedení opatření 

k odstranění nebo sníţení rizika: 

 Zasaţení pokoţky, zraku apod. při kontaktu, práci a manipulaci 

s nebezpečnými chemickými látkami (kyseliny, louhy, odmašťovadla apod.) 

 Vdechování výparŧ, aerosolŧ, prachu z  nebezpečných chemických látek 

(kyseliny, louhy, odmašťovadla apod.) při manipulaci a práci s nimi 

 Kontakt pokoţky s  ředidly, rozpouštědly, odmašťovadly apod. 

 Vdechování par a aerosolŧ odmašťovadel, rozpouštědel a jejich produktŧ 

zejména při práci s nimi včetně ohroţení zraku 

 Poţár případně exploze, zejména při provádění prací v uzavřených nevětraných 

prostorách 
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 Zasaţení, potřísnění ropnými látkami (nafta, benzín, petrolej, oleje, tuky, 

vazelíny, dehty, asfalty, konzervační prostředky apod.) při manipulaci a práci 

s nimi vč. nebezpečí zasaţení zraku a nadýchání výparŧ 

Účelem kapitoly Popis řízení BOZP v organizaci bylo zjištění, do jaké míry jsou 

jednotlivé oblasti BOZP zajištěny místním provozním předpisem a které oblasti je potřebné 

podrobněji rozebrat v rámci této diplomové práce. Shledal jsem, ţe ani v bezpečnostních 

instrukcích, ani v metodických pokynech není zahrnuto konkrétní řešení bezpečnosti 

jednotlivých strojŧ a zařízení ve firmě UVB Technik, a proto má následná práce se bude 

odvíjet tímto směrem. Následující kapitola se bude zabývat popisem strojŧ a zařízení 

z dostupných firemních materiálŧ (návody k pouţití a pokyny od výrobcŧ). 
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4 Popis strojů a zařízení 

V této kapitole uvedu seznam a základní popis jednotlivých strojŧ a zařízení , které se 

nachází ve výrobních místnostech firmy UVB Technik. Od všech strojŧ a zařízení jsem 

obdrţel návody k obsluze (mnohdy i v jiném neţ v českém jazyce) a bylo mi umoţněno 

pořídit si fotografie těchto jednotlivých strojŧ a zařízení. Firma má k dispozici osm 

elektrických strojŧ a zařízení a dvoje neelektrické mechanické pákové nŧţky. Jejich 

přehledný seznam je zde: 

Elektrické stroje a zařízení: 

 Vrtací a frézovací stroj 

 Honovačka 

 Pásová pila 

 Vodorovná rovinná bruska 

 Soustruh 

 Frézka 

 Vrtací stroj 

 Svářečka 

Neelektrická zařízení
1
: 

 Stolní pákové nŧţky – tabulové  

 Nŧţky pákové 

V dalších podkapitolách se budu věnovat těmto jednotlivým strojŧm a zařízením, kde 

budu uvádět základní technická data s přiloţenými fotografiemi přímo z provozu. 

 

4.1 Vrtací a frézovací stroj 

Výrobce: Weiss Machine & Tools 

                                                 

1
 Od těchto zařízení jsem neobdrţel návody k obsluze, ale vzhledem k jejich nízké sloţitosti toho není 

potřeba a lze obecně pouţít jakýkoliv návod k obsluze jiných výrobcŧ stejných zařízení. 
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Model: WDMP30F 

Specifikace [5] 

Prŧměr vrtání: 31,5 mm (MT3)  40 mm (MT4) 

Hloubka vrtání: 32 mm 

Typ vřetena: MT3, MT4, R8 ar 18030 

Max. vzdálenost od vřetena axiálního sloupce 272,5 mm 

Velikost pracovního stolu: 600 mm x 190 mm 

Velikost základny: 650 mm x 450 mm 

Prŧměr sloupce:  115 mm 

Velikost T dráţky: 12 mm 

Max. vzdálenost hlavy vřetena k pracovnímu stolu: 610 mm 

Max. vzdálenost hlavy vřetena k základně: 1180 mm 

Vřeteno: 120 mm 

Motor: 0,85 kW/1,1 kW 

Celkové rozměry: 820 mm x 720 mm x 1830 mm 

Váha čistá/s obalem: 340/390 kg 

 

Na další straně je uvedena fotografie tohoto stroje přímo v provozní dílně firmy UVB 

Technik (viz obr. č. 2). 
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Obrázek 2: Vrtací a frézovací stroj Model WDMP30F 
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4.2 Honovačka 

Výrobce: Sunnen 

Model: MBB-1660 

 

Specifikace [6] 

Manuální zdvih: 1,5 – 165 mm 

Strojový zdvih: 1,5 – 95 mm 

Váha obrobku: 2,7 kg 

Délkový rozsah zdvihu: aţ 406 mm 

Rychlosti hřídele: 200,250,320,400,500,640,800,1000,1270,1600,2000,2500 ot./min. 

Motor hřídele: 0,37 kW 

Chladící čerpadlo: Separatistické čerpadlo poháněné mimo hřídelový motor 

Chladící kapacita: 60 litrŧ 

Chladící poţadavky: prŧmyslové kapaliny na honování Sunnen 

Podlahová plocha: 1524 (délka), 813 (šířka), 1600 (výška) mm 

Podlahová váha: 287 kg 

Podlahové zatíţení: 739 kg/m
2
 

Elektrické poţadavky: 230/460 V, 60 Hz, 3 fáze; 115/230 V, 60 Hz, 1 fáze 

                                     220/380/440 V, 50 Hz, 3 fáze; 220 V, 50 Hz, 1 fáze 

Barva: perlová šedá/cínová šedá/burgundská úprava 

Emise hluku: méně neţ 70 dB nepřetrţitě (maximální hlukové zatíţení v typickém 

továrním prostředí) 

 

Na další straně je opět fotografie této honovačky přímo v provozním prostředí (viz 

obr. č. 3). 
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Obrázek 3: Honovačka Sunnen model MBB-1660 
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4.3 Pásová pila 

Výrobce: Pilous 

Model: ARG 230 S.A.F. 

 

Technická data [7] 

Hlavní motor: 400 V, 50 Hz, 2,2 kW 

Motor čerpadla: 400 V, 50 Hz, 0,09 kW 

Rychlost pásu: 15 – 90 m/min 

Natočení ramene: 45° 

Pilový pás: 2465 x 27 x 0,9 mm 

Prŧměr vodících kol pilového pásu: 300 mm 

Pracovní výška svěráku: 910 mm 

Olej v hydraulickém systému: Hydraulický olej PARAMOL HM 46 

Nádrţ chladící kapaliny: přibliţně 15 litrŧ 

Rozměry stroje: 1300 x 900 x 1400 mm 

Hmotnost stroje: 460 kg 

 

Na další straně je fotografie pásové pily (viz obr. č. 4). 



 

20 

 

Obrázek 4: Pásová pila Pilous model ARG 230 S.A.F. 
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4.4 Vodorovná rovinná bruska 

Výrobce: Povaţské strojárne, n. p., Povaţská Bystrica  

Typ: BPH 20 NA 

Technická data stroje [8] 

Upínací plocha stolu: 200 x 630 mm 

Brusný kotouč (prŧměr x šířka x otvor): 250 x 20 x 76 mm 

Nejmenší prŧměr brusného kotouče: 130 mm 

Pŧdorysná plocha stroje (šířka x délka): 1600 x 2550 mm 

Váha stroje s normálním příslušenstvím: 1600 kg 

Největší váha brusného předmětu: 180 kg 

Otáčky brusného vřetena: 3220, 2440 ot./min. 

Podélný pohyb stolu: 630 mm 

Příčný pohyb stolu: 230 mm 

Svislý pohyb brusného vřetena: 360 mm 

Rychlost motorového zdvíhání brusného vřeteníku: 280 mm/min. 

Rychlost podélného pohybu stolu: 2 – 20 m/min. 

Příčný posuv stolu v rozsahu: 0,2 – 2 mm 

Svislý přísuv do řezu ručně, 1 dílek stupnice: 0,001 mm 

Výkon motorŧ: motor brusného vřetena: 1,5 kW 

                          motor zdvíhání: 0,37 kW 

                          motor olejového čerpadla: 0,8 kW 

Celkový příkon stroje: 4,6 kW 

Výkon olejového čerpadla: 25 l/min. 

 

Fotografie této brusky je na další straně (viz obr. č. 5). 
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Obrázek 5: Vodorovná rovinná bruska typ BPH 20 NA 

 

4.5 Soustruh 

Výrobce: TOS Trenčín, k. p., závod Galanta 

Typ: SM 16 B 

Orientační údaje o stroji [9] 

Napětí/frekvence el. proudu: 3x380 V/50 Hz 10 % 

Celkový příkon při 3x380 V/50 Hz (pohon asynchronním el. motorem): 3,5 kVA 

Rozměry stroje: 1425 (d) x 650 (š) x 1320 (v) mm 

Hmotnost s normálním příslušenstvím: 790 kg 

 

Na následující straně je fotografie tohoto soustruhu (viz obr. č. 6). 
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Obrázek 6: Soustruh TOS typ SM 16 B 
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4.6 Frézka 

Výrobce: Obráběcí stroje Olomouc spol. s r.o. 

Typ: FNK 2 R 

Technické údaje [10] 

Napájecí napětí (u stroje v základním provedení): 3x230/400 V, 50 Hz 

Napájecí síť (nulový vodič jako pracovní): 3 + PeN 

Instalovaný příkon stroje cca: 4 kVA 

Hmotnost stroje: 1650 kg 

Zastavený prostor délka x šířka: 2560 x 2040 mm 

Výška stroje: 2250 mm 

Pŧdorysná plocha stroje: 5,2 m
2
 

Maximální prŧměr nástroje (omezení vyplývá z nutnosti pouţívat bezpečnostní kryt 

nástroje): 315 mm 

Elektromotor chlazení: otáčky: 2880 l/min 

                                      výkon: 0,125 kW 

                                      dodávané mnoţství: 0,4 dm
3
/sec 

 

Na další straně je fotografie této frézky (viz obr. č. 7). 
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Obrázek 7: Frézka typ FNK 2 R 
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4.7 Vrtací stroj 

Výrobce: Maschinenfabrik Gebrüder Perrin AG Moutier 

Typ: AV 2 

Hlavní parametry [11] 

Motor: 200/380 nebo 500 V, 50 Hz 

Počet otáček motoru: 1500 ot./min. 

Výkon: 1,5 kW 

Čistá váha stroje: cca. 1000 kg 

Rozměry stroje: 1300 x 1430 x 1815 mm 

 

Na další straně je fotografie tohoto vrtacího stroje (viz obr. č. 8). 
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Obrázek 8: Vrtací stroj typ AV 2 
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4.8 Svářečka 

Výrobce: Fronius 

Typ: VarioStar 2500 

Technické údaje [12] 

Síťové napětí 10 %: 50/60 Hz, 3 x 230 V / 400 V 

Účiník: 0,95 

Rozsah svařovacího proudu: 25 – 250 A 

Počet přepínacích stupňŧ: 10 

Napětí naprázdno: 38 V 

Pracovní napětí: 15,3 – 26,5 V 

Krytí: IP 21 

Rozměry d x š x v: 800 x 380 x 680 mm 

Hmotnost: 74 kg 

 

Na další straně je fotografie této svářečky (viz obr. č. 9). 
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Obrázek 9: Svářečka Fronius VarioStar 2500 
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4.9 Stolní pákové nůţky – tabulové 

Jedná se o klasické velkorozměrové nŧţky pouţitelné na větší kusy plechŧ s moţností 

střihu plechŧ s niţší tloušťkou
2
. Tyto tabulové nŧţky jsou vybaveny mechanizmem pro posuv 

plošiny na zachycení odstřiţeného kusu plechu (viz obr. 10). Síla střihu je dána především 

samotnou váhou páky. 

 

Obrázek 10: Stolní pákové nůžky – tabulové 

 

4.10 Nůţky pákové 

Tyto nŧţky slouţí pro plechy menších rozměrŧ s vyšší tloušťkou
3
 neţ u nŧţek 

tabulových. Síla střihu je umocněna hřebenovým převodem (viz obr. 11 na další straně). 

                                                 

2
 U tohoto typu nŧţek bývá schopnost střihu materiálu zpravidla do tloušťky 1,5 mm.  

3
 U tohoto typu nŧţek bývá schopnost střihu materiálu zpravidla do tloušťky 6 mm. 
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Obrázek 11: Nůžky pákové 
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4.11 Shrnutí 

V těchto podkapitolách jsem vytvořil hrubý výtah technického popisu strojŧ a zařízení 

ve firmě UVB Technik a jejich skutečného umístění ve firmě pomocí přiloţených fotografií. 

Jak je vidno, nacházejí se zde stroje a zařízení rozmanitých typŧ typické pro strojírenský 

podnik i přes to, ţe firma UVB Technik má pouze 15 zaměstnancŧ. 

Tato firma nemá zpracovanou bezpečnostní dokumentaci pro tyto stroje a zařízení 

a řídí se pouze návody k obsluze od výrobce, které jsou mnohdy zpracovány v cizím jazyce 

(německém, anglickém, slovenském…) a tudíţ vyvstává otázka, do jaké míry jsou 

zaměstnanci firmy obeznámeni s bezpečnostními předpisy pro jednotlivé stroje a zařízení 

a pokud ano, do jaké míry se těmito informacemi řídí. Tato problematika se týká především 

vstupního a periodického školení BOZP s následným ověřením znalostí, coţ není účelem této 

diplomové práce. Kladu si za cíl v následující kapitole vytvořit souhrn legislativních nařízení 

platných v České republice pro jednotlivé stroje a zařízení a to přehlednou formou s dŧrazem 

na nejdŧleţitější poţadavky v oblasti BOZP vzhledem k prostředí firmy. 
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5 Poţadavky na stroje a zařízení a rozsah ochranných opatření 

Pokud bych v této kapitole měl vycházet pouze z návodŧ k pouţití k jednotlivým 

strojŧm a zařízením, tak by to bylo dost nevyhovující, vzhledem k tomu, ţe mnohé stroje 

a zařízení jsou vyrobeny v jiných zemích a kdysi dávno a mnohé bezpečnostní opatření 

uvedené v těchto návodech mohou být zastaralé vzhledem k tomu, ţe oblast bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví se neustále vyvíjí – jedná se jistě o vědní obor. Legislativa v České republice 

se také dynamicky mění kaţdým rokem a je třeba na ni dynamicky reagovat. 

Jak jsem jiţ v kapitole Úvod uvedl, stěţejní zákony pro nás, jako bezpečnostní 

techniky, jsou především Zákoník práce
4
 a Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci
5
. Během prozkoumávání naší legislativy se budu dále vnořovat do 

podrobnějších zákonŧ, nařízeních vlády a vyhlášek takovým zpŧsobem, aby to vţdy souviselo 

s tématem této kapitoly. 

 

5.1 Zákoník práce [13] 

Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pojednává v Hlavě I. o Předcházení 

ohroţení ţivota a zdraví při práci, v Hlavě II. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti 

zaměstnance a v Hlavě III. jsou uvedena Společná ustanovení. 

Z Hlavy I. bych uvedl zejména obecný § 101 odst. (1) Zaměstnavatel je povinen 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnancŧ při práci s ohledem na rizika moţného 

ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. A dále pak konkrétní vzhledem 

k této řešené problematice § 102 odst. (5) Při přijímání a provádění technických, 

organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných 

preventivních zásad, kterými se rozumí písm. i) provádění opatření směřující k omezování 

škodlivin ze strojŧ a zařízení.  

                                                 

4
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

5
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném 

znění. 
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Konkrétně pro firmu UVB Technik se zde jedná o svářečku, která má ve svém 

vybavení tlakovou láhev s dusíkem, jehoţ celkový únik by mohl vést ke sníţení dýchatelné 

koncentrace kyslíku ve svařovací místnosti, kde je svářečka umístěna. Jako opatření navrhuju 

přirozenou nebo nucenou výměnu vzduchu v této místnosti před, během a dostatečnou dobu 

po svařování.  

Další škodlivina se nachází v honovačce, pásové pile, soustruhu a frézce. Jedná se 

o chladící kapalinu. Ve firmě pouţívají chladící kapalinu BITOL SYNT a její bezpečnostní 

list je v příloze č. 1. Je to syntetická chladící kapalina na bázi syntetických esterŧ. Je vhodná 

pro broušení, vrtání, řezání, soustruţení a závitování, tedy vhodná do všech výše 

jmenovaných strojŧ. Hlavní nebezpečí spočívá v poţáru této kapaliny při úniku z těchto strojŧ 

při překročení teploty vzplanutí 288° C. Tato teplota se v běţném provozu nevyskytuje, ale 

při poţáru objektu by tato kapalina při úniku mohla podpořit a rozšířit hoření do dalších 

prostor. Proto navrhuji jednou ročně kontrolovat těsnění nádrţí daných strojŧ, ve kterých je 

kapalina umístěna. Co se týče přímých účinkŧ na člověka (styk s kŧţí, očima, poţití…), není 

tato látka významně nebezpečná. 

Hydraulické oleje patří mezi další škodliviny a v návodu pásové pily je jmenován 

konkrétní typ tohoto druhu oleje PARAMOL HM 46. Jeho teplota vzplanutí je 225° C. Hlavní 

nebezpečí a opatření je obdobné jako u chladící kapaliny. Opět nejsou známy váţnější účinky 

při přímém pŧsobení na člověka. 

Hlava II. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance – zde bych uvedl 

§ 103 odst. 1) Zaměstnavatel je povinen: písm. l) zajistit dodrţování zákazu kouření na 

pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy
6
. Kouření mŧţe ohroţovat 

soustředěnost zaměstnancŧ, dále nepříznivě pŧsobit na osobní ochranné pracovní prostředky 

a v neposlední řadě mŧţe být jako iniciátor hoření uniklých kapalin (chladící kapaliny 

a hydraulického oleje) za určitých podmínek. Dále je dŧleţitý § 104 Osobní ochranné 

pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 

a ochranné nápoje zejména odst. 1) Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit 

prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnancŧm osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné 

pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, 

                                                 

6
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky 

v platném znění. 



 

35 

nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poţadavky 

stanovené zvláštním právním předpisem
7
. U těchto typŧ strojŧ se dle návodŧ pouţívají osobní 

ochranné pracovní prostředky jako jsou brýle, boty, rukavice
8
, pracovní oděv, maska 

a pokrývka hlavy a je zde upozornění na dlouhé vlasy, volný oděv, kluzké podráţky a šperky. 

§ 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, odst. 5) 

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazŧ. Ve firmě UVB 

Technik se do této chvíle nestal ţádný pracovní úraz ve spojitosti s uţíváním strojŧ a zařízení, 

proto zaměstnavatel zatím nemohl přijmout opatření proti opakování pracovních úrazŧ. § 106 

stanoví Práva a povinnosti zaměstnance a zde pokládám za nejdŧleţitější odst. 4) Kaţdý 

zaměstnanec je povinen dbát podle svých moţností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 

i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních 

a ostatních předpisŧ a poţadavkŧ zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladŧ zaměstnance. Zaměstnanec je 

povinen: písm. e) nepoţívat alkoholické nápoje a nezneuţívat jiné návykové látky
9
 na 

pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde 

jsou účinkŧm kouření vystaveni také nekuřáci. Kouření jiţ bylo zmiňováno výše a co se týče 

poţívání alkoholických nápojŧ a zneuţívání jiných návykových látek – při tomto druhu práce 

s nebezpečnými stroji a zařízeními toto pokládám za velké riziko. Opatření pro tak malou 

firmu (15 zaměstnancŧ) vidím především v aplikaci „rodinné“ atmosféry firmy – zaměstnanci 

by měli cítit osobní zodpovědnost vŧči svému chování a vŧči svému nadřízenému a případné 

osobní problémy, které by mohly být „řešeny“ ve spojitosti s uţíváním alkoholických nápojŧ 

by měli s dŧvěrou probírat právě se svým nadřízeným – ten by jim např. mohl udělit 

dovolenou nebo neplacené volno, aby se předešlo zbytečným úrazŧm, na které by 

v konečném dŧsledku doplatil i samotný zaměstnavatel. Namátkové kontroly, zda 

                                                 

7
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky 

v platném znění. 

8
 Rukavice je zakázáno pouţívat u rotačních strojŧ, jedná se zejména o vrtačky a brusky. 

9
 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 
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zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
10

 bych doporučoval 

zejména u nových zaměstnancŧ anebo u stálých zaměstnancŧ s vypozorovaným podezřelým 

chováním. 

Hlava III. Společná ustanovení § 107 Další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích, jakoţ i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy stanoví zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
11

. Zde nacházíme dŧleţité propojení 

zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Tomuto zákonu se budu věnovat 

v následující podkapitole. § 108 Účast zaměstnancŧ na řešení otázek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v odst. 1) Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tomto paragrafu vidím dŧleţitost v tom 

smyslu, ţe zkušení zaměstnanci mohou vytvářet příznivější pracovní podmínky a svým 

zpŧsobem usnadnit zaměstnavateli vyhledávání rizik. Navrhuji motivovat zaměstnance pro 

vyhledávání rizik a vykomunikování se zaměstnavatelem aplikace dŧvodných 

a opodstatněných bezpečnostních opatření formou peněţité odměny nebo jiných benefitŧ. 

 

5.2 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [14] 

Jak jiţ bylo řečeno, tento zákon má úzkou návaznost na zákoník práce v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdrví při práci. Nyní se pokusím o výtah některých paragrafŧ z tohoto 

zákona pro účely související s firmou UVB Technik. § 2 Poţadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí poměrně podrobně definuje povinnosti zaměstnavatele, které by měl zajistit. Jedná 

se zejména o povrch komunikací (protiskluzový), osvětlení místa pracoviště pokud moţno 

denním světlem, únikové cesty mají být stále volné a v prostorách má být prováděn 

pravidelný úklid a čištění. Na fotografii pořízené mnou na místě pracoviště (zády 

                                                 

10
 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami pŧsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonŧ. 

11
 Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. …362/2007 Sb. 
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k únikovému východu) lze tyto všechny zmíněné body posoudit, ţe jsou splněny (viz obr. 12). 

 

Obrázek 12: Pracoviště firmy UVB Technik 

 

Ostatní body z § 2 jako je, ţe prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání 

osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnancŧ by měly mít stanovené rozměry, 

provedení a vybavení a aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným 

zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci 

a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné sluţby ověřené nemám, ale mám 

dŧvodný předpoklad, ţe tyto poţadavky jsou splněny – viz dobré optické pŧsobení zařízenosti 

pracoviště z obr. 12. 

 § 4 Poţadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení  

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, 

při které budou pouţívány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být 

 



 

38 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnancŧ, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým poţadavkŧm a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorŧm pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány a revidovány. 

Ochranné zařízení, jako jsou např. STOP tlačítka, jsou zavedeny u všech strojŧ 

(i u těch starších), dále je z fotografií vidět, ţe stroje jsou vybaveny ochrannými kryty před 

mechanickými částmi a ochrannými kryty ţivých částí elektroinstalace. Ergonomické 

poţadavky jsou také splněny a vzhledem k tomu, ţe práce na těchto strojích není nepřetrţitá, 

není nutné se těmito poţadavky podrobněji zabývat. Za zmínku však stojí, ţe starší vrtací stroj 

výrobce Perrin má niţší výšku pracovní desky a pracovník by tak musel při vrtání pracovat 

v předklonu (zátěţ zejména na bederní páteř, která je v legislativě dŧrazněji zmiňována
12

), 

proto zaměstnavatel vybavil tento stroj ţidlí, aby pracovní poloha pracovníka byla 

přirozenější (na obr. 8 nelze vidět – odsunul jsem ji, aby byl vidět celý stroj). Do rukou se mi 

dostal např. i záznam o kontrole, údrţbě a doplnění hasicích přístrojŧ a jejich revizní zprávy, 

takţe i v tomto ohledu firma UVB Technik vyvíjí maximální úsilí, aby měla vše v pořádku. Je 

pochopitelné, ţe uvádím pouze střípky všech opatření, které má tato firma zajištěna, ale 

účelem této diplomové práce není zabývat se tím, co vše je v pořádku. Proto postoupíme do 

dalšího paragrafu. 

§ 5 Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

byly dodrţovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

b) nebyli ohroţeni padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

d) nebyli ohroţeni dopravou na pracovištích, 

Vybral jsem tyto 2 body, protoţe se týkají strojŧ a zařízení. Vymrštěné předměty nebo 

materiály – to se týká zejména vodorovné rovinné brusky. Na obr. 5 lze vidět, ţe tato bruska 

má instalovány po stranách 2 ochranné kryty právě proti vymrštěným materiálŧm při 

                                                 

12
 NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnancŧ při práci v platném 

znění, § 8 odst. 2) … Podmínky dané práce musí být před jejím zahájením posouzeny a vyhodnoceny zejména 

po stránce vlastností břemene a musí být přijata opatření především k ochraně bederní páteře před jejím 

poškozením. 
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broušení. Samozřejmostí je pouţití ochranných brýlí, oděvu a bot. Nicméně tento paragraf se 

zabývá organizací práce a pracovních postupŧ a ne technickým či individuálním opatřením, 

proto navrhuji, aby s touto bruskou pracoval pouze jeden člověk a při provozu se v její 

blízkosti zbytečně nepohybovali ostatní pracovníci, zejména zaměstnanci z administrativní 

sekce, kteří vstupují do těchto prostor v otevřených přezŧvkách, čehoţ jsem si při jedné 

z mých návštěv všimnul. Co se týče ohroţení dopravou na pracovištích, tak uvnitř dílny se 

ţádné dopravní prostředky nepohybují a provoz dopravními prostředky v areálu a mimo firmu 

je řešen v kapitole 3.3. 

§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichţ mŧţe dojít k 

poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést 

signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být 

zejména obrazové, zvukové nebo světelné. 

Na strojích jsou umístěny rŧzné bezpečnostní značky
13

. Zejména:  

A. Výstraha – ţivotu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení! (obr. 13) 

B. Zákaz – nehas vodou ani pěnovými přístroji (obr. 14) 

C. Výstraha – riziko nebezpečí (obr. 15) 

D. Příkaz – k ochraně rukou, k nošení ochrany nohou, k nošení ochrany sluchu, 

k nošení ochrany očí (obr. 16, 17, 18, 19) 

 

Obrázek 13: Výstraha - životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení 

(http://bezpecnostni-znaceni.bezpecnostni-tabulky.cz) 

                                                 

13
 NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálŧ 

v platném znění 
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Obrázek 14: Zákaz - nehas vodou ani pěnovými přístroji (http://bezpecnostni-

znaceni.bezpecnostni-tabulky.cz) 

 

 

Obrázek 15: Výstraha - riziko nebezpečí (http://bezpecnostni-znaceni.bezpecnostni-

tabulky.cz) 

 

 

Obrázek 16: Příkaz k ochraně rukou (http://bezpecnostni-znaceni.bezpecnostni-

tabulky.cz) 

 

 

Obrázek 17: Příkaz k nošení ochrany nohou (http://bezpecnostni-

znaceni.bezpecnostni-tabulky.cz) 
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Obrázek 18: Příkaz k nošení ochrany sluchu (http://bezpecnostni-

znaceni.bezpecnostni-tabulky.cz) 

 

 

Obrázek 19: Příkaz k nošení ochrany očí (http://bezpecnostni-znaceni.bezpecnostni-

tabulky.cz) 

 

Na všech strojích ve firmě se nachází značka Výstraha – ţivotu nebezpečno dotýkat se 

elektrických zařízení, ovšem značky příkazŧ k nošení osobních ochranných pracovních 

prostředkŧ (OOPP) jsou umístěny pouze na novějších strojích. Tyto značky chybí zejména na 

honovačce Sunnen, soustruhu TOS Galanta a vrtačce Perrin. Proto dle návodŧ k obsluze 

navrhuji zavést jednotlivé značky k daným strojŧm. Rovněţ je vhodné doplnit značku zákazu 

„nehas vodou ani pěnovými přístroji“ na všechny stroje. Vzhledem k tomu, ţe všechny hasící 

přístroje v podniku jsou práškové, jedná se spíš o detail, nicméně ve zmatku a panice při 

poţáru by někdo mohl pouţít i např. vodu napuštěnou v kýblu, proto je pouţití této značky na 

všechny stroje účelné. 

Značení podlah bílými souvislými pruhy, které oddělují část volného prŧchodu a část 

kde se pracuje, je dobře patrné z obr. 12. 
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6  Analýza rizik 

V další kapitole se budu zabývat analýzou rizik ve vztahu k jednotlivým strojŧm 

a zařízením a pokusím se najít nejvhodnější metodu, i přes to, ţe tento úkol bude velmi 

náročný, protoţe nelze vycházet ze statistik firmy UVB Technik – ţádný absenční pracovní 

úraz se tam zatím nestal.   

Skoronehody – řidič spadl z loţné plochy vozidla, nic se mu nestalo, ale mohlo se stát, 

proto navrhnout aby řidiči pouţívali při nakládce a vykládce k výstupu na loţnou plochu 

vozidla ţebřík, který je k dispozici v areálu firmy anebo pouţít svŧj vlastní, který je ve 

vybavení vozidel.  

V této kapitole budu vycházet z norem ČSN 21 0001 (Tvářecí stroje – Všeobecné 

technické poţadavky), ČSN 21 0700 (Všeobecné bezpečnostní poţadavky na konstrukci 

tvářecích strojŧ), ČSN EN 13218+A1 (Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pevně 

umístěné brusky) a ČSN EN 13985+A1 (Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Tabulové 

nŧţky). Kromě těchto norem budu vycházet i z legislativy uvedené v předešlé kapitole. 

Z šetření přímo na místě a z přiloţených fotografií vyplývají tyto nedostatky: 

Nŧţky pákové nemají čep na zajištění proti pádu ramene nŧţek (viz označení na obr. 

20). 
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Obrázek 20: Pákové nůžky – nedostatek 

Dále při nakládce a vykládce materiálŧ a výrobkŧ z nákladních aut musí mít řidič jako 

součást vybavení ţebřík – nesmí se seskakovat z korby nákladního auta. Pokud přepravu 

zajišťuje externí firma, měla by si firma UVB Technik zajistit vlastní ţebřík a přimět 

zaměstnance této externí firmy pouţívat tento ţebřík. Za případný úraz, který by se stal 

v areálu podniku při nedodrţení tohoto doporučení, nese spoluvinu právě zaměstnavatel firmy 

UVB Technik. 

Z dalších nedostatkŧ je to, ţe chybí ochranný kryt na tabulových nŧţkách (nelze 

vypozorovat z fotografie, ale je potvrzeno, ţe tento kryt tam skutečně chybí). 
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Z kapitoly Plán péče o zraněné a z následného šetření vyplývá, ţe v dílně chybí telefon 

(pevná linka), kterým by se přivolala rychlá záchranná sluţba. Nelze spoléhat pouze na 

mobilní telefony zaměstnancŧ (vybitá baterie apod.).  

Dále z norem vyplývá, ţe vřeteno na vrtačkách musí mít také ochranný kryt, který 

chybí (viz obr. 21). 

 

Obrázek 21: Vrtačky – nedostatek 

 

Zářivky v dílně zpŧsobují stroboskopický jev, tzn. ţe rotující části strojŧ v chodu se 

zdají, ţe se nepohybují – z toho mohou vzniknout při kontaktu např. ruky pracovníka 

nepříjemná zranění, proto navrhuji zavést u kaţdého stroje další ţárovkové osvětlení a pokud 

vybavení ţárovkového osvětlení u jednotlivých strojŧ je, zajistit jejich funkčnost. Více 

nejenom o stroboskopickém jevu uvádím v podkapitole 6.1 Umělé osvětlení vnitřního 

prostředí.  

Ne u všech strojŧ je zajištěn volný prŧchod kolem nich minimálně 60 cm, proto 

navrhuji jednotlivé prŧchody přeměřit, stroje posunout, případně skladovaný materiál bránící 

prŧchodu přemístit na jiné místo. 
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6.1 Umělé osvětlení vnitřního prostředí [15] 

 Současný trh nabízí širokou škálu osvětlovacích těles a zdrojŧ umělého osvětlení. Pro 

dosaţení optimálního řešení při osvětlování vnitřních prostor a zejména pracovišť je nutné 

brát v úvahu doporučené hygienické limity. 

Světlo je základem ţivota, pohody a zdraví. Dostatečné světlo přiměřených kvalit 

motivuje člověka k činnosti, k práci, umoţňuje vytváření hodnot, povzbuzuje náladu a vytváří 

příjemnou atmosféru. Je jednou z podmínek pracovní a ţivotní pohody. Nedostatek světla 

naopak utlumuje, deprimuje, sniţuje pracovní výkonnost a bezpečnost – zvyšuje riziko chyb 

v práci a pracovních úrazŧ. Vnitřní prostředí bývá osvětleno světlem denním, umělým nebo 

oběma současně, mluvíme pak o osvětlení sdruţeném. Umělé osvětlení slouţí k vytvoření 

světelného klimatu v době, kdy denní osvětlení není moţno vyuţít nebo není dostatečné. 

Osvětlení umělými zdroji světla musí respektovat kvalitativní a kvantitativní parametry světla 

a vytvořit podmínky pro zrakovou pohodu, která ve značné míře ovlivňuje pracovní výkon. 

Problematikou osvětlení se zabývá stále větší počet odborníkŧ z rŧzných oblastí – architektŧ, 

světelných technikŧ, hygienikŧ, fyziologŧ a psychologŧ. V celém světě se zřizují laboratoře 

pro studium podmínek vidění a vlivu světla na fyziologické, biochemické a psychologické 

funkce organismu. Velký význam má výběr správné soustavy osvětlení v závislosti na druhu 

práce (v poslední době např. osvětlení počítačových pracovišť). Charakteristickou vlastností 

umělého světla je jeho relativní stálost v čase. Výhodou je, ţe ho mŧţeme rŧzně upravovat 

a vyuţívat podle potřeby daného prostoru. Nevýhodou je odlišnost spektrálního sloţení od 

denního světla a tím jeho vliv na vnímání barev. Úvodem si připomeňme několik základních 

pojmŧ, se kterými se v oblasti osvětlení setkáváme: Světelný tok je světelně technická 

veličina, která odpovídá zářivému toku a vyjadřuje schopnost zpŧsobit zrakový vjem. Je to 

výkon vyzařovaný zdrojem světla fotometricky zhodnocený podle mezinárodně 

standardizované křivky spektrální citlivosti lidského oka. Jednotkou je lumen (lm). Jeden 

lumen je světelný tok vysílaný do prostorového úhlu jednoho steradiánu bodovým zdrojem, 

jehoţ svítivost ve všech směrech je jedna kandela (světelný tok svíčky je 10 lm, stowatové 

ţárovky 1300 lm a kompaktní zářivky 900 lm). Svítivost (I) je základní jednotka soustavy SI. 

Svítivost v daném směru je podíl části světelného toku, který vychází ze zdroje do malého 

prostorového úhlu v tomto směru, a tohoto prostorového úhlu. Jednotkou je kandela (cd). 

Jedna kandela je kolmá svítivost 1/60 cm
2
 absolutně černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny 

za tlaku 101,32 kPa (svítivost svíčky je přibliţně 1 cd, odtud název). Osvětlenost, intenzita 

osvětlení (E) je podíl té části světelného toku, která dopadá na plošku povrchu tělesa, a této 
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plošky. Jednotkou je lux (lx). Osvětlení jednoho luxu je vyvoláno světelným tokem jednoho 

lumenu rovnoměrně rozprostřeného na ploše 1 m
2
 (osvětlení za úplňku je 0,24 luxŧ, zataţená 

zimní obloha dává osvětlení 3000 luxŧ, za slunečného letního dne je osvětlení aţ 100 000 

luxŧ, ale 100 W ţárovka ve vzdálenosti 2 m má intenzitu osvětlení jen 35 luxŧ). Jas je podíl 

svítivosti plošky zdroje v daném směru a prŧměru této plošky do roviny kolmé k danému 

směru. Je to veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. Jednotkou jasu 

v soustavě SI je kandela . 1 m
-2

, dříve označovaná jako nit (nt). V literatuře se lze setkat se 

staršími jednotkami: 1 stilb (sb) = 1 cd.cm
-2

, příp. lambert (La). Kontrast jasŧ je podíl jasu 

pozorovaného předmětu a jasu bezprostředního okolí nebo podíl rozdílŧ obou jasŧ k jasu 

okolí. Činitel odrazu je poměr od plochy dopadu odraţeného světelného toku k světelnému 

toku na tuto plochu dopadajícímu. Udává se v procentech (%). Oslnění omezující je zraková 

únava zpŧsobená odrazem světla od lesklých povrchŧ v zorném poli. Oslnění absolutní je 

časově omezené oslepení zpŧsobené nadměrným jasem svítícího tělesa. Mŧţe být provázeno 

i bolestivými příznaky. Stínivost je schopnost umělého světla vytvářet na trojrozměrných 

předmětech stíny. Místo zrakového úkolu je místo, kde se nacházejí hlavní předměty 

zrakové činnosti. Kritický detail je určitý jednorozměrný nebo vícerozměrný útvar 

rozhodující pro posouzení zrakové náročnosti prováděného úkolu. Je to ta část pozorovaného 

předmětu, kterou je nutno rozlišit, aby byl pozorovaný předmět správně identifikován. 

Zraková zátěţ je vizuální situace, která vyţaduje jistý zrakový výkon. Určuje se na základě 

zhodnocení velikosti kritického detailu, akomodace zraku a světelných podmínek. Zrakový 

výkon je mnoţství informací zpracovaných zrakem za jednotku času. Teplota 

chromatičnosti zdroje osvětlení (barevná teplota) je teplota, která odpovídá teplotě absolutně 

černého tělesa vyzařujícího světlo stejné barvy (stejného spektrálního sloţení) jako tento 

zdroj. Jednotkou je kelvin (K). Index podání barev (Ra) vyjadřuje vliv spektrálního sloţení 

světla na barevný vjem. Uţívá se stupnice o sto bodech, přičemţ index Ra = 100 dosahuje 

osvětlení denním světlem, tj. rozptýleným slunečním světlem. Měrný výkon (světelná 

účinnost zdroje) vyjadřuje, jaké mnoţství světla se vyrobí z jednotky energie, a je stanoven 

jako podíl světelného toku zdroje v lumenech k elektrickému příkonu ve watech (lm.W
-1

). 

A ještě vysvětlení několika pojmŧ, jejichţ uţití se nelze v dalším textu vyhnout: 

Stroboskopický efekt je zraková iluze vnímání zastavení nebo zpomalení pohybu tělesa. 

Nastává tehdy, kdyţ je frekvence pohybu tělesa v umělém světle zářivek vyšší neţ 13 Hz. Je 

dŧsledkem zhasínání a rozsvěcení zářivky kaţdou pŧlperiodu střídavého proudu. Ve světle 

ţárovek se neprojevuje, protoţe ţárovka svítí trvale. Směrovost je vlastnost osvětlení 
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charakterizující převaţující směr světla v daném bodě. Optimální směrovost osvětlení 

u praváka je shora, zleva a vţdy tak, aby osvětlovací těleso nebylo vzorném poli. 

 

6.1.1 Druhy umělého osvětlení 

Celkové – zajišťuje rovnoměrné osvětlení celého prostoru. Odstupňované – zajišťuje 

rovnoměrné osvětlení ve vzájemně souvisejících, ale oddělených částech vnitřního prostoru. 

Místní – zajišťuje přisvětlení místa zrakového úkolu samostatně ovládanými svítidly. 

Kombinované – celkové nebo odstupňované osvětlení je doplněno osvětlením místním. Dále 

sem patří osvětlení poruchové a náhradní. 

 

6.1.2 Základní zásady dobrého vidění  

Tvorba světelného prostředí umělými zdroji světla musí vytvořit podmínky pro 

zrakovou pohodu. Zraková pohoda je příjemný a příznivý psychofyziologický stav organismu 

vyvolaný optickou situací vnějšího prostředí, který odpovídá potřebám člověka při práci 

i odpočinku. Umoţňuje zraku optimálně plnit jeho funkce. Zrakovou pohodu ovlivňuje 

psychické ladění organismu, kvalita a kvantita osvětlení, stav zraku, věk, únava a barevné 

řešení prostoru. Zraková pohoda je pak základem zrakového výkonu. Dobrý zrakový výkon je 

podmínkou produktivity práce se všemi ekonomickými dŧsledky. Pro dobré vidění je třeba 

zajistit především dostatečnou intenzitu osvětlení, jas, přiměřený kontrast (poměr nejvíce 

a nejhŧře osvětlených ploch v zorném poli), poměr jasŧ pozorovaných předmětŧ a jejich 

detailŧ, rozloţení jasŧ a barvu světla. Velké kontrasty usnadňují rozeznávání detailŧ (černý 

tisk na bílém papíře), avšak jsou–li v celém zorném poli, urychlují nástup zrakové únavy. 

Malé kontrasty naopak činnost zhoršují aţ znemoţňují (šití černé látky černou nití), příp. 

vyţadují vyšší intenzitu osvětlení a lokální přisvětlení. Výsledkem je opět vzestup zrakové 

únavy. Nevyhovující osvětlení mŧţe vyvolat časný nástup zrakové únavy, která se 

manifestuje zhoršeným viděním, řadou dalších očních obtíţí, jako je pálení a řezání očí, 

zánětem spojivek apod., bolestmi hlavy, stoupající nervozitou a následně i poklesem 

produktivity práce. 
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6.1.3 Osvětlení pracovišť  

Řeší je vládní nařízení č. 178/2001 Sb. v § 3. Základním poţadavkem je, ţe osvětlení 

(denní, umělé i sdruţené) musí odpovídat nárokŧm vykonávané práce na zrakovou činnost, 

pohodu vidění a bezpečnost zaměstnancŧ v souladu s normovými hodnotami. Normovou 

hodnotou se rozumí konkrétní technický poţadavek obsaţený v příslušné české technické 

normě. Vládní nařízení ukládá pouze pravidelné čištění osvětlovacích soustav ve lhŧtách 

odpovídajících nejméně normovým hodnotám, trvalou údrţbu a instalaci nouzového osvětlení 

tam, kde při výpadku umělého osvětlení hrozí zvýšené riziko úrazŧ. 

 

6.1.4 Osvětlení pobytových místností  

Pobytovou místnost definuje vyhláška o obecných technických poţadavcích na 

výstavbu č. 137/98 Sb. jako místnost nebo prostor určené k tomu, aby se v nich zdrţovaly 

osoby (např. kanceláře, dílny, ordinace, výukové prostory škol, pokoje ve zdravotnických 

zařízeních, hotelích, ubytovnách, haly rŧzného účelu, sály kin, divadel a kulturních zařízení, 

místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci apod.). Pobytová místnost mŧţe, ale nemusí 

být trvalým pracovištěm. Poţadavky na osvětlení pobytových místností se řídí normovými 

hodnotami. Z nich vyplývá minimální hygienický limit pro umělé osvětlení pobytových 

místností určených pro trvalý pobyt osob 200 lx. Denní i umělé osvětlení v pobytových 

místnostech určených pro trvalý pobyt osob musí splňovat minimální hygienické poţadavky 

(hygienické minimum pro trvalý pobyt) a poţadavky dané zrakovou činností (zrakovou 

pohodou) v rozsahu odpovídajícímu normovým hodnotám včetně ochrany před oslněním.  

 

6.2 Analýza rizik a návrhy na jejich opatření 

Z dŧvodu větší přehlednosti jsem se rozhodl jednotlivé nalezené nedostatky v kapitole 

6 vloţit do tabulkové podoby (viz tab. č. 2 na další straně) a rozdělit návrhy na odstranění 

závad na opatření technická a organizační. 
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Tabulka 2: Technická opatření a organizační opatření 

Zjištěné nedostatky  Následek Opatření Legislativní 

odůvodnění 

Chybí čep na 

zajištění pákových 

nŧţek 

Zranění hlavy (těla) 

při pádu páky nŧţek, 

ustřiţení prstŧ 

horních končetin 

Vţdy při přerušení 

práce zajistit nŧţky 

zajišťovacím čepem 

Návod k obsluze  

Chybí telefon (pevná 

linka) pro přivolání 

rychlé lékařské 

pomoci na pracovišti 

Pozdní příjezd 

záchranné sluţby, 

ohroţení zdraví a 

ţivota zaměstnance 

Nainstalovat pevný 

telefon na vhodné 

místo – nejlépe u 

lékárničky v dílně 

Zákon č. 309/2006 

Sb., § 2, písm. f) 

Chybí pracovní 

rukavice při 

nakládce a vykládce 

do nákladních aut 

v expedici materiálu 

a výrobkŧ 

Přiskřípnutí ruky a 

pořezání  

 zajistit dostatečný 

počet párŧ 

ochranných rukavic 

Nařízení vlády č. 

495/2001 Sb. 

Chybí ţebřík 

v expedici výrobkŧ a 

materiálu 

Pád z korby a 

následné zranění 

zaměstnance 

U kaţdého 

nákladního auta 

zajistit povinnou 

výbavu – ţebřík, při 

nakládce (vykládce) 

externí firmou 

zajistit vlastní ţebřík 

Zákon č. 309/2006 

Sb.,  

Chybí ochranný kryt 

na stolních pákových 

nŧţkách tabulových 

Zranění ruky 

zaměstnance  

Vţdy při přerušení 

práce pouţít 

ochranný kryt 

ČSN EN 13985+A1 

Chybí ochranné 

kryty na vřetenech 

vrtaček 

Navinutí pracovního 

oděvu zaměstnance a 

následné zranění 

Nainstalovat 

ochranné kryty u 

obou vrtaček 

ČSN 21 0700 
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Chybí ţárovková 

svítilna u honovačky 

Stroboskopický jev – 

zranění zpŧsobená 

v neidentifikaci 

rotujících částí 

Nainstalovat 

ţárovkovou 

stojanovou svítilnu 

k tomuto stroji 

Nařízení vlády č. 

178/2001 Sb., § 3 

Nedostatečný 

prŧchod kolem 

strojŧ 

Zakopnutí, zranění 

nohou, naraţení 

tělem o stroj apod. 

Zvětšit prŧchod mezi 

stroji a stěnami a 

přemístit materiál 

bránící prŧchodu na 

vhodnější místo 

(vţdy min. 60 cm) 

Zákon č.309/2006 

Sb, § 2 

 

 

V další kapitole se budu věnovat návrhu na zlepšení BOZP v této firmě a to 

detailnějšími doporučeními i s odkazy na vhodné pouţití konkrétních bezpečnostních zařízení 

a osobních ochranných pracovních prostředkŧ. 
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7 Návrh na zlepšení BOZP 

V minulé kapitole jsem se zabýval analýzou rizik a v této kapitole budu ze zjištěných 

nedostatkŧ navrhovat zlepšení formou přímého doporučení na konkrétní zařízení a osobní 

ochranné pracovní prostředky, které v podniku chybí a je třeba je doplnit. 

První nedostatek, ţe chybí zajišťovací čep na pákové nŧţky, není potřeba výrazně 

rozebírat. Výrobce tento čep dodává, takţe pokud je ztracený, je potřeba ho objednat, pokud 

se nepouţívá, je potřeba ho začít aktivně vyuţívat při kaţdém přerušení práce. 

Druhý nedostatek – chybějící telefon na přivolání lékařské pomoci. Doporučuji pro 

potřeby této firmy nejvhodnější přístroj – prŧmyslový telefon výrobce Tesla. Tento telefon 

má tu výhodu, ţe je velmi vhodný právě pro strojírenskou firmu. Je vyroben z pevných 

materiálŧ, tlačítka i šňŧra jsou kovové (viz obr. č. 22).  

 

Obrázek 22: Průmyslový telefon TESLA TP-4FP15336 (www.telefonni.cz) 
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Funkční vlastnosti: 

 Příjem vyzváněcího signálu s hlasitostí 90dB 

 Impulzní a tónová, programovatelná Flash 100 nebo 200 ms 

 Optická signalizace LED diodou 

 3 paměti 

 Napájení z telefonní linky 

 5 typŧ vyzváněcí melodie 

 Moţnost elektronického uzamčení klávesnice 

Základní rozměry 245 x 22 x 129 mm 

Váha 2,5 kg 

Provozní teplota: -25°C aţ +60°C 

Stupeň krytí IP 66 podle EN 60529 

 

Třetí nedostatek – chybí pracovní rukavice při nakládce a vykládce u nákladních aut. 

Pro tyto účely doporučuju rukavice kombinované MAGPIE 1015 L vyrobené ze silné hovězí 

štípenky a tyto rukavice mají zdvojenou dlaň a pevnou manţetu (viz obr. č. 23). 

 

Obrázek 23: Kombinované rukavice MAGPIE 1015 L (www.beston.cz) 
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Čtvrtý nedostatek – chybí ţebřík u nákladních aut pro bezpečné sestupovaní 

a nastupovaní na korbu nákladního auta. Zde doporučuji oboustranné hliníkové schŧdky 

Dopplo (viz obr. č. 24). 

 

Obrázek 24: Oboustranné hliníkové schůdky Dopplo (www.dssro.cz) 

Dle ČSN EN 131-1 a ČSN EN 131-2 tyto schŧdky splňují následující poţadavky: 

 Oboustranně výstupné hliníkové schŧdky se dvěma bezpečnostními popruhy 

proti neţádoucímu rozevření 

 Stabilní bočnice z nosníkŧ z kvalitní hliníkové slitiny s uzavřeným 

obdélníkovým profilem 

 Profilovaná 80 mm široká stupadla pro bezpečný výstup i pohodlné stání 

 Nenáročné na místo ve sloţeném stavu (16 cm) 

 Vícenásobně nýtovaná spojení stupadlo-bočnice 

 Ochranné plastové koncovky na stupadlech 

 Protiskluzové plastové patky 

 Maximální zatíţení 150 kg 
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Pátý nedostatek - chybí ochranný kryt na stolních pákových nŧţkách tabulových. Zde 

doporučuju tento kryt nasazovat při kaţdém přerušení práce, pokud chybí, tak objednat 

u pŧvodního výrobce. 

Šestý nedostatek - chybí ochranné kryty na vřetenech vrtaček. Tyto kryty pevně 

namontovat, pokud nebyly součástí dodávky, tak vyrobit improvizované kryty ze zaoblených 

a na hranách neostrých plechŧ, aby nedošlo k sekundárnímu zranění. Tyto kryty mohou být 

i z plexiskla (viz obr. č. 25). 

 

Obrázek 25: Kryt vřetena vrtačky z plexiskla 
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Sedmý nedostatek - chybí ţárovková svítilna u honovačky. Navrhuji pouţít 

prŧmyslové LED svítidlo (viz obr. č. 26), které stejně jako ţárovkové nevytváří 

stroboskopický efekt.   

 

 

Obrázek 26: Průmyslové LED svítidlo LK/P/70mm/9W  IP65 (www.kompar.cz) 

Specifikace: 

- Ţivotnost LED diod 50 000 h 

- Stálé, studené světlo (nedochází k ohřevu materiálu) 

- Kompaktní korpus nastavitelný v ose 180° 

- Chladič tvarovaný pro maximální odvod tepla a snadnou ovladatelnost 

svítidla 

- Volitelná délka flexi krku (standardně 800 mm) 
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- Volitelná moţnost uchycení (úchytka na stŧl, magnet, pevný drţák) 

 

Poslední zjištěný osmý nedostatek – nedostatečný prostor prŧchodu mezi stroji. Tento 

nedostatek by měl zaměstnavatel vyřešit organizačním zpŧsobem ve vhodnou dobu, aby to 

nenarušilo plynulý proces výroby. Jelikoţ se nejedná o velmi závaţný nedostatek, není toto 

opatření příliš urgentní i vzhledem k několikrát zmíněné nulové absenční úrazovosti v tomto 

podniku. 

V této kapitole jsem se zabýval praktickým řešením zjištěných nedostatkŧ, abych 

zaměstnavateli ušetřil práci a čas s hledáním nejvhodnějších produktŧ pro zvýšení BOZP 

v podniku. A následující kapitola se pokusí shrnout veškerou práci vynaloţenou v této 

diplomové práci. 
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8 Závěr 

 Tématem této diplomové práce bylo zvýšení (nebo-li zlepšení) bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ve strojírenském podniku UVB Technik s.r.o. se sídlem v Hlučíně. 

V počátcích jsem se věnoval popisu organizace jako takové, coţ zahrnuje historii, polohu, 

výrobní zaměření apod. Po té jsem přešel ke zjišťování zpŧsobu vlastního řízení BOZP 

v tomto podniku, k čemuţ mi byly velmi nápomocny bezpečnostní instrukce v podniku, 

včetně popisu strojŧ a zařízení, jejich vyjmenování, jejich základní technické parametry 

a specifikace včetně přiloţení fotografií jednotlivých strojŧ a zařízení. 

V druhé části diplomové práce, ve které se jiţ nacházejí mé vlastní hodnocení a závěry 

jsem rozpracoval poţadavky na stroje a zařízení a rozsah ochranných opatření dle platné 

legislativy v České republice. Během mého pobytu v této firmě jsem mohl vypozorovat 

z fotografií i z osobních návštěv jednotlivé nedostatky, které jsem vypracoval přehledně do 

tabulky včetně vyjmenování následkŧ, které se mohou stát, pokud tyto nedostatky nebudou 

odstraněny, návrhy na opatření a i legislativního odŧvodnění. V podstatě se jedná o analýzu 

rizik, které by mohly mít za následek vznik pracovních úrazŧ, proto návrhy organizačního 

a technického opatření by měly eliminovat případně odstranit nebezpečí, vyplývající 

z provozování těchto strojŧ a zařízení.  



 

58 

9 Literatura 

[1] UVB TECHNIK s.r.o. : výroba strojních prvků a měřících zařízení [online]. 1990-2006 

[cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: <http://www.uvbtechnik.cz/>.  

[2] UVB TECHNIK : Profil společnosti [online]. 1990-2006 [cit. 2010-02-15]. Dostupný z 

WWW: <http://www.uvbtechnik.cz/profil-spolecnosti>. 

[3] UVB TECHNIK : Personální složení [online]. 1990-2006 [cit. 2010-02-15]. Dostupný z 

WWW: <http://www.uvbtechnik.cz/personalni-slozeni>.  

[4] MARTÁSKOVÁ, Halina. Bezpečnostní instrukce  : místní provozní bezpečnostní 

předpis. [s.l.] : [s.n.], 2009. 6 sv. (11, 6, 11, 9, 14, 5 s.).  

[5] Vrtací a frézovací stroj Model WDMP30F : Návod k používání a údržba stroje. 

Heřmanŧv Městec : ALFATECH STOLANY, 2006. 16 s. 

[6] Installation, Setup and Operation Instructions : Sunnen Honing Machine Model MBB-

1660. Saint Louis (Missouri) : Sunnen Products Company, 2006. 40 s. 

[7] Pilous : Návod k obsluze. Brno : Pilous - pásové pily, spol. s r.o., 2004. 44 s. 

[8] Vodorovná rovinná brúska typ BPH 20 NA : Návod na obsluhu. Povaţská Bystrica : 

Povaţské strojárne, n. p., [198?]. 71 s. 

[9] Sústruh mechanický TOS SM 16 B : Návod na obsluhu. Trenčín : TST k.p. TOS 

Trenčín, závod Galanta, [198?]. 92 s. 

[10] Návod pro obsluhu stroje FNK 2. Olomouc : Obráběcí stroje Olomouc, spol. s r.o., 

[200?]. 32 s. + přílohy  

[11] PERRIN : Lehrenbohrwerk AV 2. [Schweiz] : Maschinenfabrik Gebrüder Perrin AG 

Moutier, 1958. 4 s. 

[12] MIG/MAG - stupňové přepínané zdroje : VarioStar 2500. Kravaře : Leonhard Ulička - 

FAN, 2004. 4 s. 

[13] Česko. Zákon ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce. In Sbírka zákonů, Česká republika. 

2006, částka 84, s. 3146-3241.  

[14] Česko. Zákon ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 



 

59 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2006, částka 96, s. 3789-3797. 

[15] LAJČÍKOVÁ, A.; PRIBÁŇOVÁ, H. Umělé osvětlení vnitřního prostředí. České 

pracovní lékařství [online]. 2003, č. 4, [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.bozpinfo.cz/knihovna-

bozp/citarna/clanky/technicka_bezpecnost/osvetleni040123.html>. 

 



 

60 

10 Přílohy 

 


