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ÚVOD 

V druhé polovině 90. let 20 století došlo ke vstupu nadnárodních řetězců do České 

republiky. Na úkor struktury a počtu jednotek stávající maloobchodní sítě se začaly stavět 

nákupní centra. Některá nákupní centra jsou tvořena jen hypermarketem a několika 

menšími obchody, ale existují i velká komplexní centra. Tato centra jsou tvořena 

nákupními galeriemi, luxusními obchody, multikiny, restauracemi apod.. Nakupování se 

stalo novým druhem odreagování. Návštěva nákupních center je oblíbeným cílem trávení 

volného času a víkendových rodinných výletů. Délka pobytu zákazníka má vliv na výši 

jeho výdajů a tím i na zisk nákupních center.  

Předností hypermarketů je pohodlný nákup širokého sortimentu zboží pod jednou 

střechou. Nadnárodní společnosti mimo jiné přinesly rozšířenou nabídku zaměstnání ve 

svých řetězcích, projekty vzdělávání zaměstnanců, kulturu prodeje zaměřenou na péči 

o zákazníka a hlavně nízké ceny.  

Rostoucí tlak na snižování nákladů, který umocňuje cenová orientace českých 

zákazníků, může způsobovat pokles úrovně kvality prodeje. Hypermarkety se začínají 

orientovat na vlastní výrobky s nižšími výrobními náklady. Velké množství nadnárodních 

společností nakupují výrobky nebo součásti pro své výrobky od subdodavatelů, kteří sídlí 

v chudších zemích s levnou pracovní silou. Tlak společnosti na nízkou cenu pak vede 

k tomu, že zaměstnancům subdodavatelů jsou vypláceny velmi nízké mzdy, pracují ve 

špatných pracovních podmínkách, někde se na výrobě podílejí děti nebo dochází 

k poškozování životního prostředí v místě výroby.  

V některých hypermarketech v České republice dochází k porušování práv 

a pracovních podmínek jejich zaměstnanců. Proto je práce nejdříve zaměřena na pracovní 

podmínky s ohledem na předpisy a na zákonné požadavky vyplývající z pracovněprávních 

vztahů. Potom se soustředí na práci v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, 

vzniku rizikových faktorů vlivem zátěže teplem a chladem. Dále pak na charakteristiku 

jednotlivých druhů fyzické zátěže, a to celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, 

ruční manipulaci s břemeny a zátěž pracovní polohy. Zejména hodnocení jejich 

zdravotního rizika a hygienické limity. Poté je charakterizován pojem práce s psychickou 

zátěží. 
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Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení pracovních podmínek zaměstnanců 

v hypermarketech, a to pro všechny zaměstnance při porušování pracovněprávních 

předpisů, pro zaměstnance pracujících v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, při 

manipulaci s břemeny, pro zaměstnance na pokladnách a při práci spojené s psychickou 

zátěží vlivem nepřetržitého pracovního režimu nebo práce pouze v noční době. 
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1 Legislativní požadavky 

Znalost zákonné legislativy, předpisů a norem je předpokladem k zajištění 

vyhovujících pracovních podmínek zaměstnanců. Mezi nejdůležitější patří: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: 

zákoník práce), a to zejména:  

• část čtvrtá, která upravuje pracovní dobu, dobu odpočinku, práci přesčas, noční práci, 

pracovní pohotovost apod., 

• část pátá, která upravuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména předcházení 

ohrožení života a zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti 

zaměstnance, 

• část desátá, péče o zaměstnance, která upravuje mimo jiné pracovní podmínky 

zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě 

a o jiné fyzické osoby, mladistvých zaměstnanců.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (dále jen: NV č. 361/2007 Sb.), a to zejména při práci s rizikovými faktory 

vznikajícími v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek, prací s fyzickou, 

psychickou a zrakovou zátěží. Dále pak zařazování bezpečnostních přestávek, poskytování 

ochranných nápojů a další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

(teplota, větrání, osvětlení, požadavky na prostory pracoviště, na zásobování vodou, 

rozměry, provedení a vybavení sanitárních a pomocných zařízení apod.) 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí (dále jen: NV č. 101/2005 Sb.) upravující mimo jiné skladování, 

manipulaci s materiálem a břemeny, venkovní pracoviště, podlahy apod.. 
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2 Pracovní podmínky 

Aby mohl zaměstnanec řádně vykonávat svou práci, nebylo ohroženo jeho zdraví 

a život a nedocházelo k pracovním úrazům, měl by pracovat v dobrých pracovních 

podmínkách. Jsou to činitelé, jenž působí na zaměstnance během výkonu práce. 

Zaměstnavatel je povinen uspokojivé pracovní podmínky zajišťovat svými vlastními 

náklady. 

V článku 28 Listiny základních práv a svobod1 je stanoveno, že zaměstnanci mají 

právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Další 

podrobnosti stanoví zákon. 

2.1 Právní úprava pracovněprávních vztahů 

Pracovněprávní vztahy v České republice upravuje zákoník práce2. Podle § 13 odst. 

2 zákoníku práce musí zaměstnavatel mimo jiné zajistit rovné zacházení se zaměstnanci 

a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, musí poskytovat zaměstnanci 

informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním, musí seznamovat 

zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.  

Zaměstnavatel je povinen podle § 96 vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci 

odpracované doby, práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní 

pohotovosti a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. Na žádost zaměstnance je 

zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo 

evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě 

stejnopisy na náklady zaměstnavatele. 

2.1.1 Stanovená týdenní pracovní doba 

Dle § 79 zákoníku práce má zaměstnanec v pracovním poměru právo na 

přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, jejíž délka nesmí překročit 

40 hodin týdně. U dvousměnného pracovního režimu, v němž se zaměstnanci vzájemně 

pravidelně střídají ve dvou směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, nesmí překročit 

délka stanovené týdenní pracovní doby 38,75 hodin. V třísměnném pracovním režimu se 

                                                 
1 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích. V nepřetržitém pracovním režimu se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 

směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele (provoz vyžadující výkon práce 24 hodin 

denně po 7 dnů v týdnu) v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Délka stanovené týdenní doby 

nesmí překročit u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 

37,5 hodiny týdně. 

2.1.2 Rozvržení pracovní doby 

Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při 

rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí podle § 82 zákoníku 

práce délka směny přesáhnout 9 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas 

nesmí dle § 83 při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozsahu 

směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 

26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 

52 týdnů po sobě jdoucích. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka 

směny přesáhnout 12 hodin. Byla-li sjednána jiná úprava pracovní doby, nesmí délka 

směny přesáhnout 12 hodin (§ 84a).  

Zaměstnavatel je povinen dle § 84 zákoníku práce vypracovat písemný rozvrh 

týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta 

pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně 

rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.  

2.1.3 Přestávka v práci  

Podle § 88 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 

nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání 

nejméně 30 minut. Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle 

po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, 

musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. Přestávky v práci na jídlo a oddech se 

neposkytují na začátku a konci pracovní doby. 
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2.1.4 Doba odpočinku 

Zaměstnavatel je povinen dle § 90 zákoníku práce rozvrhnout pracovní dobu tak, 

aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý 

odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může 

být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let 

(a to v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci 

přesčas). Následující odpočinek bude zaměstnanci prodloužen o dobu zkrácení tohoto 

odpočinku. 

Podle § 92 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, 

aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období 7 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. V nepřetržitých provozech, při 

nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas může zaměstnavatel rozvrhnout 

pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku 

v týdnu bude činit nejméně 24 hodin. Pak bude zaměstnancům poskytnut nepřetržitý 

odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem 

alespoň 70 hodin. 

2.1.5 Práce přesčas 

Práci přesčas je možné konat dle § 93 zákoníku práce jen výjimečně. Práci přesčas 

může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu 

nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. Nařízená práce přesčas nesmí 

u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním 

roce. Práci přesčas nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat jen na základě dohody 

ze zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin 

týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní 

smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin 

nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za 

kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 

2.1.6 Noční práce 

Dle § 94 zákoníku práce nesmí délka směny zaměstnance pracujícího v noci 

překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to z provozních důvodů 
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možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby 

průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích. 

Při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází 

z pětidenního pracovního týdne. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec 

pracující v noci byl vyšetřen lékařem závodní preventivní péče před zařazením na noční 

práci, pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně a kdykoliv během zařazení na 

noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro 

zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení. 

Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro 

poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou 

lékařskou pomoc. 

2.1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Zaměstnavatel je povinen dle § 103 zákoníku práce zajistit zaměstnancům školení 

o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení zajistí zaměstnavatel při 

nástupu zaměstnance do práce. Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení, způsob 

ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Podle § 104 

není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

osobní ochranné pracovní prostředky. Zaměstnanci mají právo dle § 108 účastnit se na 

řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím 

odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.1.8 Odborová organizace a kolektivní smlouva 

Dle § 287 odst. (2) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen mimo jiné projednat 

s odborovou organizací ekonomickou situaci, množství práce a pracovní tempo, změny 

organizace práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, systém školení 

a vzdělávání zaměstnanců. Dále pak opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání 

fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečující o dítě mladší než 15 let a fyzických 

osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, 

opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, 

kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců.  
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Odborová organizace uzavírá podle § 24 zákoníku práce kolektivní smlouvu (také 

za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni). Dle § 25 je kolektivní smlouva 

závazná pro všechny její účastníky, kteří jsou povinni dle § 29 seznámit zaměstnance 

s obsahem kolektivní smlouvy nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.  

2.1.9 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců 

pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby. 

Dle § 241 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování 

zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. 

Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, těhotná 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje 

o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve 

stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo 

jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět 

žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné 

zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší 

než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.  

2.1.10 Informování zaměstnanců 

Zaměstnavatel je povinen dle § 279 zákoníku práce informovat zaměstnance mimo 

jiné o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, 

základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách. Dále pak o opatřeních, 

kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi 

a zamezení diskriminace a o nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou. Dle § 

280 je zaměstnavatel mimo jiné povinen projednat se zaměstnanci pravděpodobný 

hospodářský vývoj u zaměstnavatele, nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, 

pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108 zákoníku práce. 

2.2 Mikroklimatické podmínky 

V důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek vznikají rizikové faktory, 

které se člení na zátěž teplem a zátěž chladem. Tyto podmínky blíže upravuje nařízení 

vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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2.2.1 Zátěž teplem 

Dle § 3 NV 361/2007 Sb. 3  je zátěž teplem při práci určena množstvím 

metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí 

teplota vzduchu, teplota okolních ploch, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu. 

Zátěž teplem se hodnotí z hlediska její krátkodobé a dlouhodobé únosnosti pro 

zaměstnance. Dlouhodobě únosná zátěž teplem je limitovaná množstvím vody ztracené při 

práci z organizmu potem a dýcháním. Vyjadřuje se jako dlouhodobě únosná doba práce. 

Krátkodobě únosná zátěž teplem je limitovaná množstvím akumulovaného tepla 

v organizmu, které nesmí překročit 180 kJ.m-2. Vyjadřuje se jako krátkodobě únosná doba 

práce. Na venkovních pracovištích se zátěž teplem hodnotí podle teploty vzduchu v °C a 

rychlosti jeho proudění. 

Množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci se hodnotí podle 

energetického výdeje spojeného s touto prací. Energetický výdej (M) se stanoví měřením 

nebo orientačně pomocí srdeční frekvence. Pro orientační určení lze také použít tabelární 

metody nebo údaje uvedené pro některé druhy prací v příloze č. 1. 

Za aklimatizovaného se považuje zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 

3 týdnů a dobu delší od nástupu na posuzované pracoviště. Dlouhodobě a krátkodobě 

únosné doby práce aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance v osmihodinové 

směně se při dané zátěži teplem určí podle ztráty vody postupem upraveným v příloze č. 3 

nebo odečtením z tabulek v příloze č. 4.  

Dle § 5 NV 361/2007 Sb. musí být při práci na pracovišti zajištěno dodržení hodnot 

dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce podle přílohy č. 4. Při práci ve směně delší 

než osmihodinové se upraví dlouhodobě únosná doba práce tak, aby ztráta tekutin 

nepřekročila množství odpovídající ztrátě tekutin v osmihodinové směně. 

2.2.2 Zátěž chladem 

Dle § 6 NV 361/2007 Sb. se zátěž chladem při práci hodnotí z hlediska její 

únosnosti pro zaměstnance ve směně. Únosné hodnoty zátěže chladem jsou stanoveny 

                                                 
3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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s ohledem na energetický výdej zaměstnance při dané práci a teplotu vzduchu korigovanou 

podle rychlosti jeho proudění.  

Při práci vykonávané na pracovišti v budově se chladová zátěž vyjadřuje operativní 

teplotou; na venkovním pracovišti teplotou vzduchu korigovanou podle rychlosti jeho 

proudění. Zaměstnanec může být vystaven zátěži chladem pouze v případě, že vykonává 

práci po dobu delší než 4 hodiny za směnu na pracovišti, na němž musí být 

z technologických důvodů udržována teplota nižší, než je minimální teplota (to min) 

upravená v příloze č. 2. nebo vykonává práci na venkovním pracovišti, odpovídající 

energetickému výdeji vyššímu než 106 W.m-2 . Teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti 

jeho proudění je upravena v příloze č. 5. 

2.3 Fyzická zátěž 

Dle § 2 NV 361/2007 Sb. se fyzická zátěž člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální 

svalovou zátěž, ruční manipulaci s břemeny a zátěž pracovní polohy. 

2.3.1 Celková fyzická zátěž 

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje podle § 22 NV 361/2007 Sb. zátěž při 

fyzické práci dynamické, vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je 

zatěžováno více než 50 % svalové hmoty.  

Dle § 23 NV 361/2007 Sb. celková fyzická zátěž se posuzuje z hlediska energetické 

náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách 

a srdeční frekvence. Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty 

energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, roční a minutové přípustné 

a hodnoty srdeční frekvence průměrné, nejvyšší přípustné a zvýšené nad výchozí hodnotu 

přepočtené na osmihodinovou směnu.  

Hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny 

odděleně podle věku a pohlaví v příloze č. 6, tabulkách č. 1 až 3. Hygienické limity srdeční 

frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v příloze č. 6, tabulce č. 4. 

Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při fyzické práci nestanoví. 

Hygienický limit pro minutovou hodnotu srdeční frekvence je nejvýše 150 tepů za minutu.  
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Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, minutové přípustné hodnoty 

energetického výdeje a srdeční frekvence musí být sníženy o 20 % a průměrné směnové 

hodnoty nesmí být zvýšeny o více než 20 %. 

2.3.2 Lokální svalová zátěž 

Lokální svalová zátěž je podle § 24 NV 361/2007 Sb. zátěž malých svalových 

skupin při výkonu práce končetinami.  

Dle § 25 NV 361/2007 Sb. se při hodnocení lokální svalové zátěže zjišťují 

a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti 

na rozsahu statické a dynamické složky práce při práci v charakteristické směně.  

Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí přípustné hodnoty lokální 

svalové zátěže s převahou dynamické nebo statické složky, která se vyjadřuje v procentech 

maximální svalové síly (Fmax) přepočtené na osmihodinovou směnu. Hygienickým limitem 

lokální svalové zátěže jsou dále počty pohybů drobných svalů prstů a ruky a průměrné 

minutové počty pohybů drobných svalů prstů a ruky za osmihodinovou směnu.  

Přípustné hodnoty svalové zátěže s dynamickou nebo statickou složkou jsou 

upraveny v příloze č. 6, tabulce č. 5. Počty pohybů a průměrné minutové počty pohybů 

drobných svalů prstů a ruky jsou upraveny v příloze č. 6, tabulce č. 6. Hygienický limit pro 

průměrné minutové počty pohybů drobných svalů prstů a ruky při vynakládaných 

svalových silách 3 % Fmax je 110 pohybů za minutu, u 6 % Fmax 90 pohybů za minutu. 

Hygienický limit u práce s převažující dynamickou složkou pro použitou svalovou sílu 

jako pravidelnou součást hlavní pracovní operace je 70 % Fmax. U práce s převažující 

dynamickou složkou pro vynakládané použité svalové síly od 55 % do 70 % Fmax jako 

pravidelné součásti hlavní pracovní operace měřené jednou za sekundu, se za hygienický 

limit považuje hodnota výskytu těchto svalových sil 600krát za osmihodinovou směnu. 

Hygienický limit u práce s převažující statickou složkou pro použitou svalovou sílu jako 

pravidelnou součást hlavní pracovní operace je 45 % Fmax.  

Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, hygienické limity lokální 

svalové zátěže musí být sníženy o 20 % a průměrné počty pohybů pro jinou dobu než 

osmihodinovou směnu nesmí být zvýšeny o více než 20 %. 
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2.3.3 Ruční manipulace s břemeny 

Ruční manipulací s břemenem se rozumí podle § 28 NV 361/2007 Sb. přepravování 

nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, 

pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností 

břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře 

zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže.  

Dle § 29 NV 361/2007 Sb. se hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci 

s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene a jeho 

přípustné kumulativní hmotnosti i vynakládaný energetický výdej zaměstnance při této 

práci. 

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného 

mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. 

Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem je 

10 000 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně 

manipulovaného břemene mužem při práci vsedě je 5 kg.  

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou 

při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. 

Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou je 

6 500 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného 

břemene ženou při práci vsedě jsou 3 kg. Hygienické limity energetického výdeje při ruční 

manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v příloze č. 6, tabulce č. 1 

Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí přerušované zvedání 

a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu; častým 

zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující 

souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. 

Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, přípustné minutové hodnoty 

celkové fyzické zátěže mužů nebo žen musí být sníženy o 20 % a kumulativní hmotnost 

zvedaných a přenášených břemen muži nebo ženami nesmí být zvýšeny o více než 20 % 

v žádné směně. 
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Při přepravě břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku nesmí 

svalové síly tlačné vynakládané 

• mužem překročit hodnotu 310 N a tažné 280 N, 

• ženou překročit hodnotu 250 N a tažné 220 N. 

2.3.4 Zátěž pracovní polohy 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí podle § 26 NV 361/2007 Sb. při trvalé 

práci vykonávané zaměstnancem na stejném pracovním místě, nebo provádí-li 

zaměstnanec opakující se úkony, při nichž si nemůže volit pracovní polohu sám, ale jeho 

pracovní poloha je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa 

a prostorovém uspořádání pracoviště.  

Dle § 27 NV 361/2007 Sb. je hodnocení zdravotního rizika pracovních poloh, které 

se člení na přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné, upraveno v příloze č. 7, bodech 

1 až 3. Při hodnocení pracovní polohy se používá dvoukrokový systém. První krok 

zahrnuje hodnocení polohy jednotlivých částí těla pomocí úhlů, druhý krok zahrnuje 

podmínky, za kterých lze polohu označenou v prvním kroku za podmíněně přijatelnou 

zařadit mezi polohy přijatelné nebo polohu nepřijatelnou mezi polohy podmíněně 

přijatelné.  

Za podmíněně přijatelnou pracovní polohu se považuje pracovní poloha upravená 

v příloze č. 7. Doba práce v charakteristické směně v jednotlivých podmíněně přijatelných 

pracovních polohách nesmí přesáhnout 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních 

poloh nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy.  

Za nepřijatelnou pracovní polohu se považuje pracovní poloha upravená v příloze 

č. 7. Celková doba práce v charakteristické směně v jednotlivých nepřijatelných 

pracovních polohách nesmí překročit 30 minut. 
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2.4 Psychická zátěž 

Prací s psychickou zátěží dle § 31 NV 361/2007 Sb.se rozumí práce spojená 

• s monotonií, 

• ve vnuceném pracovním tempu, 

• v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, 

• vykonávaná pouze v noční době. 

Prací spojenou s monotonií se rozumí práce, při níž je charakteristické opakování 

stejných pohybových nebo úkolových úkonů s omezenou možností zásahu zaměstnance do 

jejich průběhu. Monotonie se člení na 

• pohybovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se opakují jednoduché pohybové 

manuální úkony stejného typu, 

• úkolovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se vyskytuje nízký počet a malá 

proměnlivost úkolů. 

Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec 

nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu nebo 

rytmu jiného zaměstnance. 

Podle § 32 NV 361/2007 Sb. se při hodnocení zdravotního rizika psychické zátěže 

zjišťuje zdroj jejího vzniku a hodnotí se ostatní okolnosti a vlivy, které vedou k jejímu 

vzniku. 
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3 Zjišťování úrovně pracovních podmínek a návrhy 

organizačních a technických opatření 

Pracovní podmínky by měly respektovat zákonné normy, které vymezují hranice 

působení všech činitelů. Měli by se vytvářet optimální podmínky pro zaměstnance, aby 

byla zajištěna bezpečnost práce. Podmínky pro práci by neměly negativně ovlivňovat 

zdraví zaměstnance a jeho pracovní výkon, měli by mít pozitivní vliv na kvalitu života 

a seberealizaci zaměstnance.  

Pracovní podmínky i používaná technika by se měly přizpůsobovat zaměstnanci. 

Člověk se dá totiž považovat za nejslabší, ale zároveň i nejdůležitější součást systému. 

Může se dopouštět chyb, nemusí podávat stabilní výkon apod.. Respektováním potřeb 

a požadavků zaměstnanců se vytvoří takové podmínky pro práci, že vyvolají pocit 

spokojenosti. 

Při hodnocení stavu pracovních podmínek v hypermarketech bylo postupováno 

v několika etapách. 

• Definice možných problémů, týkajících se pracovních podmínek. 

• Zhodnocení skutečného stavu prohlídkou pracovišť, dotazováním a rozhovory ze 

zaměstnanci. 

• Porovnání výsledků šetření s požadavky platné legislativy. 

• Navržení možných řešení, týkajících se pracovních podmínek, na základě zjištěných 

skutečností a vlastních zkušeností ze šestileté praxe při práci v hypermarketu. 

3.1 Porušování pracovněprávních předpisů a návrhy řešení 

Pracovní doba je jedna z podstatných pracovních podmínek týkajících se 

zaměstnance, protože člověk tráví v práci prakticky nejdelší část svého produktivního 

života. Mezi důvody porušování pracovněprávních předpisů patří mimo jiné normy 

a chování v některých obchodních řetězcích. 
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Identifikace problémů v pracovněprávních vztazích: 

• Špatná evidence skutečně odpracované doby, někdy i vedení dvojí evidence docházky. 

V oficiální docházce pak nebývají zaznamenány přesčasy. 

• Nedodržování harmonogramů pracovních směn. Někdy dochází ke změně ze dne na 

den a není projednáno se zaměstnanci, jestli jim tato změna vyhovuje. Dochází tudíž 

k narušení osobního života a společenských aktivit zaměstnanců.  

• Neposkytují se dostatečné přestávky na jídlo a oddech. Někdy dochází k dělení 

půlhodinové přestávky na několik krátkých (kratších než 15 minut), ve kterých se 

zaměstnanec nestihne ani najíst.  

• U zaměstnanců pokladen bývá někdy začátek přestávky počítán už při odchodu 

z pokladny a konec už při příchodu na pokladnu. Přitom pokladní musí ještě odnést 

přes prodejnu svou pokladní hotovost, zamknout jí do určených skříněk, ze šatny si vzít 

jídlo a znovu přes prodejní plochu dojít do místnosti určené k odpočinku. Tímto dojde 

ke snížení času, až na polovinu.  

• Nedostatečná doba odpočinku mezi dvěmi směnami. Dochází k roztržení jedné směny 

na dvě, mezi kterými má zaměstnanec několikahodinovou přestávku. Zaměstnavatel ale 

poté vykazuje, jen jednu směnu. 

• Nedostatečný odpočinek během týdne. Někdy není poskytnut volný den v týdnu po 

dobu dvou i více týdnů.  

• Prodlužování směn nad rámec zákoníku práce.  

• Někdy dochází k přidělování takového množství úkolů, že zaměstnanci nejsou schopni 

je v běžné pracovní době stihnout, ale vedení nepřipouští proplacení přesčasů. Ze 

strachu, že by mohli o práci přijít, přesčasové hodiny sami do evidence nevykazují. 

Tam kde jsou přesčasy evidovány, řetězce dávají přednost tomu, aby si zaměstnanec za 

odpracované přesčasové hodiny vybral pracovní volno. Ale většinou je problém, tohoto 

nároku se domoci.  

• Zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 15 let sice bývá poskytnuta možnost 

zkráceného pracovního úvazku, ale směny jsou jim pak naplánovány na zcela 

nevyhovující časy.  

• Nefungující komunikace mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci. 
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• Zaměstnavatelé nekomunikují se zástupci zaměstnanců a neposkytují možnost 

nahlédnout do kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů.  

• Někdy zaměstnanci musí podepsat v pracovní smlouvě, že prošli školením 

o bezpečnosti práce a byli poučeni o provozu zařízení, se kterými pracují, přestože 

proškolení nebyli. Jestliže nepodepíší, pracovní smlouva s nimi sepsána není. 

Návrh opatření: 

• Kvalitní proškolení vedoucích pracovníků, kteří provádějí plánování směn v oblasti 

platné legislativy. 

• Správný výběr vedoucích pracovníků z důrazem na schopnosti organizace práce (aby 

zaměstnanci nemuseli vykonávat práci přesčas). Vedoucí pracovník se musí dobře 

orientovat v platné legislativě a dodržovat ji. Měl by být schopen správně a efektivně 

rozvrhnout směny. 

• Evidence pracovní doby formou elektronického docházkového systému (v kapitole 

3.1.1)  

• Vedení řádné evidence přesčasů, aby nedošlo k jejich nadužívání.  

• Přestávka na jídlo a oddech zaměstnanců pokladen by měla začít až při odchodu 

z prodejní plochy a končit při příchodu na prodejní plochu.  

• Zlepšit komunikaci mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci formou pravidelných 

krátkých schůzek (na kterých by se projednával pravděpodobný hospodářský vývoj, 

stav a struktura zaměstnanců, otázky pracovních podmínek, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, připomínky zaměstnanců apod.). Tímto by došlo k zlepšení 

informovanosti zaměstnanců.  

• Pravidelné motivační pohovory s jednotlivými zaměstnanci. 

• Zvolit si zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

• Stanovit jednotná školení v menších skupinách ve více termínech, seznámit 

zaměstnance s bezpečností práce a pracovními podmínkami dle předpisů. Rozdělit 

školení na vstupní a periodické, dle rozdělení přizpůsobit obsah školení. 

• Kvalitní činnost institucí zajišťující kontroly pracovněprávních předpisů (inspekce 

práce v kapitole 3.1.2, odbory v kapitole 3.1.3).  
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3.1.1 Docházkový systém 

Jedna z forem vedení evidence pracovní doby je elektronický docházkový systém, 

který slouží k evidenci odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby 

odpracované v době pracovní pohotovosti, přestávky v práci na jídlo a oddech (která se 

nezapočítává do pracovní doby), bezpečnostní přestávky (která se do pracovní doby 

započítává). Sestavu docházkového systému tvoří karta s elektronicky čitelným kódem 

(která jednoznačně identifikuje zaměstnance), snímač karty a software na zpracování 

docházky. 

Vhodná místa pro instalaci snímačů karet je u vchodů na pracovní plochu do 

provozovny, u místnosti určené k odpočinku, u šaten zaměstnanců. Princip práce 

s docházkovým systémem je takový, že zaměstnanec by se svou kartou přišel ke snímači, 

zvolil by operaci, kterou chce provést a přiložil by kartu ke čtecímu zařízení. Údaje by 

byly zaznamenány v paměti snímače a zaslány do sběrného počítače. Výstupní report 

evidence pracovní doby, který by byl podkladem pro zpracování mezd, by musel být 

podepsán zaměstnancem. Všechny změny údajů (třeba při špatně zvolené operaci, 

opomenutí označení konce přestávky apod.), by museli být přiloženy k výstupnímu reportu 

a rovněž podepsány zaměstnancem.  

Tímto by se znemožnilo vedení dvojí evidence docházky. Rovněž by bylo zřejmé, 

zda zaměstnavatel dodržuje délku směn dle zákoníku práce, jestli zaměstnanci mají 

dostatečnou přestávku na jídlo a oddech, dostatečnou dobu odpočinku mezi směnami 

a během týdne. Dále pak, zda zaměstnanci čerpali bezpečnostní přestávky, nebo prováděli 

práci přesčas.  

Další výhodou tohoto systému je přenášení informací mezi jednotlivými 

kalendářními měsíci např. při provádění práce přesčas a následného čerpání náhradního 

volna.  
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3.1.2 Inspekce práce 

Při porušování pracovněprávních předpisů může zaměstnanec podat podnět 

k prošetření orgánům inspekce práce. Nebývá ale využíváno všech možností, které zákon 

251/2005 Sb. o inspekci práce4 umožňuje. 

Většinou dochází k informování zaměstnavatele o nadcházející kontrole. Tento 

postup je adekvátní při plánované kontrole dle ročního programu kontrolních akcí 

(z důvodu přítomnosti odpovědné osoby), ne však při kontrole na základě podaného 

podnětu. Předem informovaný zaměstnavatel má totiž čas na odstranění nedostatků. 

Při kontrole se většinou čerpá z listinných podkladů, které ale mohou být upravené. 

Dle § 7 odst. (1) písmeno h) je inspektor oprávněn dotazovat se zaměstnanců kontrolované 

osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce příslušného odborového orgánu 

nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na záležitosti související 

s vykonávanou kontrolou. Toto právo hovořit se zaměstnanci nebývá často využíváno.  

Návrh opatření: 

Ukládat vyšší sankce za porušování pracovněprávních předpisů a předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ukládané pokuty jsou ve srovnání s tržbami 

obchodních řetězců velmi nízké a tím neplní funkci odrazení řetězce od dalšího porušování 

práv zaměstnanců. 

3.1.3 Odbory 

Za zaměstnance mají pravomoc jednat i odborové organizace, které působí ve 

většině hypermarketů. Mohou v kolektivní smlouvě upravit pracovní podmínky ve 

prospěch zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen dle § 99 zákoníku práce předem 

projednat s odborovou organizací opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, 

práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu o noční práci se zřetelem 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

                                                 
4 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
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Problémem ale bývá malá členská základna odborové organizace. Z tohoto důvodu 

není příliš efektivní vymáhání práv zaměstnanců. Malý zájem o vstupování do odborů 

může být důsledkem diskriminace na základě příslušnosti k odborové organizaci, ale 

i nízké informovanosti zaměstnanců o činnosti a právech odborů. 

Návrh opatření: 

• Členové odborové organizace by měli aktivně nabízet členství v odborech formou 

osobních kontaktů nebo rozdáváním informačních letáků mezi zaměstnance. 

• Odborové organizace by měli být aktivnější v otázce zastupování zaměstnanců vůči 

zaměstnavateli.  

3.2 Práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách 

V hypermarketech nelze vždy zabezpečit příznivé mikroklimatické podmínky. I 

když se v objektech odstraní případné technické nedostatky (jako nedostatečná izolace 

a větrání), zaměstnanci určitých profesí stále budou vystaveni riziku zátěže teplem 

a chladem. Jedná se o zaměstnance příjmu zboží, kteří ve venkovním prostředí na rampách 

přijímají a vracejí zboží a obaly. Dále mají na starosti manipulaci a skladování palet 

v areálu hypermarketu, kompaktování kartonů apod.. Další ohroženou skupinou jsou 

zaměstnanci zajišťující venkovní prodej sezónního zboží. V létě při prodeji zahradního 

nábytku, zahradního nářadí a techniky, hraček na zahradu, přístřešků, skleníků apod. jsou 

vystaveni zátěži teplem. V zimě jsou ohroženi zátěží chladem při venkovním prodeji 

stromků, kaprů, pneumatik pro osobní auta apod.. Další skupinou vystavenou zátěži 

chladem jsou pracovníci obchodu zabývající se doplňováním mraženého a chlazeného 

zboží, zaměstnanci prodeje ryb, masa, uzenin a sýrů.  

Některé opatření přispívající k ochraně zdraví zaměstnanců při práci 

v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách upravuje NV 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

3.2.1 Řešení zátěže teplem 

Vlivem vysokých teplot v letním období může dojít k přehřátí organismu. S tím 

souvisí úžeh nebo úpal, které doprovází nevolnost, zvracení, průjem, bolesti hlavy 

a celková vyčerpanost.  
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Organizační opatření při zátěži teplem při práci: 

Střídání práce a odpočinku 

Dle § 5 NV 361/2007 Sb. se dodržení hodnot dlouhodobě a krátkodobě únosné 

doby práce při zátěži teplem zajišťuje střídáním práce a odpočinku podle výpočtu 

upraveného v příloze č.3.. Režim práce a odpočinku musí být stanoven i v případě, že 

dlouhodobě únosná práce tsm upravená v příloze č. 4 je kratší než doba směny. 

Přestávky v odpovídajícím klimaticky neutrálním prostoru 

Při práci ve venkovním prostředí je důležité, aby byly zaměstnancům, umožněny 

přestávky během práce v odpovídajícím klimaticky neutrálním prostoru. 

Střídání zaměstnanců nebo činností  

Další možností je zajištění vystřídání pracovníka jiným zaměstnancem nebo 

střídání činností. 

Technická opatření při zátěži teplem při práci: 

Používání klimatizace 

V budovách se vhodná teplota pracovního prostředí dá zajistit použitím klimatizace 

nebo ventilátorů. Ventilátory sice teplotu nesnižují, ale zajistí proudění vzduchu. Proto je 

jejich použití oproti klimatizaci vhodnější, protože nehrozí vznik nachlazení zaměstnanců 

při přechodech mezi chladnější, klimatizovanou místností a teplejším venkovním 

prostředím. Vhodná je také instalace žaluzií. 

Zastínění venkovního pracoviště 

Další z možností je zastínění venkovního pracoviště. Na tuto ochranu před přímým 

slunečním zářením postačí plátěná stříška nad plochou venkovního prostoru nebo alespoň 

zastínění pokladny u venkovního prodeje. 

3.2.2 Řešení zátěže chladem 

K největším zdravotním rizikům vlivem zátěže chladem patří nachlazení, možnost 

vzniku omrzlin nebo poranění kůže (např. při doplňování mraženého zboží a špatné volbě 

pracovního oděvu a obuvi.). 
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Některá opatření přispívající k ochraně zdraví zaměstnanců při práci v zátěži 

chladem upravuje § 7 NV 361/2007 Sb.. 

Organizační opatření při zátěži chladem při práci: 

Bezpečnostní přestávky 

Při teplotě vzduchu od 10 °C do 4 °C musí být práce zaměstnance upravena tak, 

aby doba jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4 °C        

do -10 °C 2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10 °C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi 

jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut. 

V době trvání bezpečnostní přestávky nesmí být zaměstnanec vystaven rizikovému faktoru 

překračujícímu hygienický limit a musí mít možnost odložit si osobní ochranný pracovní 

prostředek.  

Střídání zaměstnanců, zkrácení pracovní doby  

Další možností je např. častější střídání zaměstnanců, zkrácení pracovní doby 

apod.. 

Technická opatření při zátěži chladem při práci: 

Pracovní oděv a obuv 

Pro práci v zátěži chladem se poskytuje pracovní oděv, který musí mít takové 

tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek 

lidského organizmu vyjádřených teplotou tělesného jádra (36 až 37) °C, a pracovní obuv 

chránící před chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního 

oděvu, postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se 

postupuje podle ČSN EN ISO 9920 Ergonomie tepelného prostředí (hodnocení tepelné 

izolace oděvu a odporu oděvu při odpařování). 

Kvalitní pracovní oděv a obuv 

Při výběru pracovního oděvu a obuvi dát přednost kvalitě zboží před kvantitou. 

Pracovní rukavice 

Jestliže operativní teplota nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne 

pod 4 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem. 
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Ohřívárna 

Jestliže tepelně izolační vlastnosti pracovního oděvu nepostačují k zajištění tepelně 

neutrálních podmínek organizmu při trvalé práci vykonávané při operativních teplotách 

od 10 °C do 4 °C nebo na pracovišti, na němž je operativní teplota 4 °C a nižší, má 

zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně. Ohřívárna musí být dle 

§ 44 NV 361/2007 Sb. vytápěna nejméně na 22 °C a musí být vybavena sedacím 

nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv. Jako ohřívárna může sloužit i místnost pro 

oddech, pokud na tuto teplotu bude vyhřívána.. 

Prohřívání rukou 

U prací, které sice nejsou vykonávány v chladové zátěži (práce při operativní 

teplotě vyšší než 10 °C), ale jsou spojeny s manipulací s materiálem vyžadujícím přímý 

kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, jehož teplota je 10 °C a nižší, musí být 

zaměstnancům umožněno během směny prohřívání rukou. A to teplou vodou, pomocí 

teplého vzduchu apod..  

Prohřívání rukou v ohřívárně  

Při trvalé práci, vykonávané při operativní teplotě 4 °C a nižší, musí být v ohřívárně 

zajištěno vybavení pro prohřívání rukou.  

Zabezpečení proti vnikání chladného vzduchu 

Vstupy do hal, které se využívají pro trvalou práci a během pracovní doby se 

otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být zabezpečeny proti vnikání chladného 

vzduchu v zimním kalendářním období. 

3.2.3 Ochranné nápoje 

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se dle 

§ 8 NV 361/2007 Sb. poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj zajišťuje 

bezplatně zaměstnavatel na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl 

snadno a bezpečně dostupný. Je důležité optimální umístění zdroje co nejblíže 

zaměstnancům, při zachování jejich bezpečnosti a ochrany zdraví, v zájmu omezení 

zbytečných časových ztrát docházkové vzdálenosti.  

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 

6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní 
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procento. Ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. 

Součástí ochranného nápoje mohou být i látky zvyšující odolnost organismu (vitamíny, 

aminokyseliny apod.). 

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje mimo jiné: 

• při trvalé práci na venkovním pracovišti, pokud je na základě monitorování teploty 

venkovního vzduchu předpoklad, že teplota venkovního vzduchu, měřená na pracovišti 

zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny jednorázově, přesáhne 

hodnotu (to max) operativní teploty stanovené pro danou třídu práce v příloze č. 2. 

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím 

nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou 

směnu potem a dýcháním. Hygienický limit ztráty tekutin z organizmu potem a dýcháním 

činí 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Je velmi důležité věnovat pozornost etiketám 

minerálních vod, zejména informacím o obsahu minerálů.  

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při trvalé práci na: 

• pracovišti, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota 4 °C 

a nižší, nebo, 

• na venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního vzduchu 

naměřené na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší 

než 4 °C.  

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství 

alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. 

3.3 Manipulace s břemeny 

Výrazným rizikovým faktorem je manipulace s břemeny, jak ruční, tak pomocí 

různých mechanismů. Zátěží při manipulaci s břemeny jsou ohroženi zaměstnanci 

v hypermarketu na většině pozicích (od zaměstnanců příjmu zboží a doplňování zboží až 

po zaměstnance pracujících na pokladnách). 
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Zaměstnanci manipulují s břemeny nadměrné hmotnosti a zvyšují tak riziko 

poškození zejména bederní páteře a kolenních kloubů. Při neustálém přetěžování 

organismu může dojít i k trvalému poškození zdraví se značnými bolestmi.  

Dle přílohy odstavec 10.5 k NV č. 101/2005 Sb. musí být při ruční manipulaci 

s  břemeny používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození 

zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, 

zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, 

sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene 

při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na 

uložené předměty.  

3.3.1 Organizační opatření při manipulaci s břemeny 

Seznámení zaměstnance před zahájením práce  

Zaměstnanec musí být podle § 30 NV č. 361/2007 Sb. před zahájením práce 

spojené s ruční manipulací s břemenem seznámen, pokud možno, s přesnými údaji 

o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, 

o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být 

zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména  

• s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při 

vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště 

břemene, 

• s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém 

směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících 

mikroklimatických podmínkách, 

• se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho 

trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na 

zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu. 

Rovnoměrné rozložení manipulace s břemenem 

Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se 

organizuje tak, aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena. 



 

32 

Správný výběr zaměstnanců 

Jedním z hlavních faktorů pro správný výběr zaměstnanců pro práci se zátěží při 

manipulaci s břemeny jsou individuální rizikové faktory jednotlivých jedinců. Tyto faktory 

mohou mít vliv na riziko poškození páteře při ruční manipulaci s břemeny. Patří mezi ně: 5  

• Konstituce, tělesná hmotnost, fyzická zdatnost: Vyšší hmotnost je výhodou při zvedání 

těžších břemen (stabilita, protiváha) a nevýhodou při opakovaném zvedání (zvýšený 

energetický výdej, rychlejší nástup únavy). Jedinci s nižší tělesnou výškou jsou ve 

výhodě vzhledem ke kratším pákovým mechanismům. Dobrá fyzická zdatnost a pevný 

svalový korzet je důležitým předpokladem pro snížení rizika poškození pohybového 

systému. 

• Věk: S věkem se zvyšuje riziko poškození pohybového aparátu. Se stoupajícím věkem 

se snižuje absorpční schopnost páteře odolávat nárazům v důsledku snížení obsahu 

vody v meziobratlových ploténkách. Zvýšenému riziku jsou ale vystaveni i mladiství 

(nedostatečná zručnost, zkušenost, trénovanost). 

• Pohlaví: Žena má přibližně 60% síly muže. 

• Zručnost, zácvik: Při nedostatečných znalostech a zácviku manipulace je současně 

snížená i zručnost, resp. používání správných pohybových stereotypů. Zvyšuje se 

riziko poškození páteře, zejména při náhlých, neočekávaných či prudkých pohybech, 

které většinou vyžadují nadměrné vynaložení svalové síly.  

• Zdravotní nezpůsobilost pro daný typ činnosti, únava. 

• Nevhodné oblečení či obuv. 

Školení zaměstnanců 

Zaměstnanci ohroženi zátěží při manipulaci s břemeny by měli být před nástupem 

do zaměstnání proškoleni v oblasti používání manipulačního zařízení a technik správné 

manipulace s břemeny. 

                                                 
5 GILBERTOVÁ, S. Individuální rizikové faktory. In Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2002. Kapitola 12.4.3, s. 173-174.  
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Organizace práce 

Zaměstnancům vykonávajícím práci spojenou s ruční manipulací s břemenem by 

měl být naplánován vhodný režim práce a odpočinku v pracovní směně, pokud možno bez 

přesčasů.  

3.3.2 Technická opatření při manipulaci s břemeny 

Pro přesun zboží po pracovní ploše se využívají motorové vozíky, ruční elektrické 

vozíky, vysokozdvižné ručně vedené vozíky, paletové vozíky, rudly, tahací vozíky, 

skladové vozíky apod.. 

Využití výšky zdvihu paletových vozíků při doplňování zboží 

Předpokladem pro bezpečnou manipulaci s břemeny je vhodné, aby mohla být 

přenášená břemena ve stejných výškových úrovních během přenosu. Tomuto se lze 

přiblížit používáním paletových vozíků při doplňování zboží. U paletových vozíků jde 

nastavit výška zdvihu na 200 mm, u mechanických vysokozdvižných vozíků dokonce 

na 800 mm a více. V praxi by toto řešení bylo využitelné při práci zaměstnanců mimo 

otevírací dobu (u hypermarketů bez celodenního prodeje) nebo v době, kdy na prodejně 

nenakupuje velké množství zákazníků (noční doplňování). A to z důvodu omezení 

zákazníka při výběru zboží, ale i zmenšení šířky uličky a tím zkomplikování případné 

evakuace při mimořádných událostech. 

Vážící paletové vozíky 

Na trhu jsou dostupné i vážící paletové vozíky. Při jejich používání by došlo 

k ulehčení a zjednodušení práce zaměstnanců. Možnosti jejich využití jsou při práci 

v hypermarketu široké. Při příjmu zboží (ovoce a zeleniny, mražené drůbeže, uzenin 

a jiných váhových položek) by odpadlo přemísťování zboží na váhu pro kontrolu 

hmotnosti dle příjmových dokladů, a pak další přesun zpátky na paletové vozíky pro odvoz 

zboží do skladu. Vážící paletové vozíky by usnadnili práci zaměstnancům i při vracení 

zboží zpět dodavateli, při vážení odpisů, při zjišťování stavu zásob u čerstvého zboží 

z důvodu inventury apod.. 

Regály s možností ve spodní části zasunutí palety 

Další možností snížení zátěže manipulací s břemeny při doplňování zboží na 

prodejní ploše je používání regálů s možností ve spodní části zasunutí palety se zbožím. 

Zaměstnanci by nemuseli doplňovat některá těžší břemena do regálů (velké balení pracích 
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prášků nebo výživy pro zvířata, kartony nápojů, nerozbalené balení vod nebo mléka apod.). 

Při uspořádání zboží v regálech by se měla dát přednost bezpečné manipulaci s břemeny 

před prodejními triky při aranžování zboží pro podporu prodeje. 

Optimální pracovní prostředí a pracovní podmínky 

Riziko poškození pohybového systému při ruční manipulaci s břemeny mohou 

zvýšit i faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek. Při manipulaci s břemeny by 

se měl zajistit: 

• dostatečný prostor, aby nedocházelo k nepřirozenému držení těla a nebezpečným 

přesunům břemene, 

• optimální mikroklimatické podmínky např. správně nastavenou klimatizací (Teplo totiž 

způsobuje únavu, pot ztěžuje držení břemena. V chladném prostředí je ztíženo 

uchopení břemen z důvodu necitlivých rukou.), 

• dostatečné osvětlení, aby zaměstnanci dobře viděli na svou práci, 

• vhodné zorné podmínky a dostatečný výhled. 

Plánování před manipulací s břemeny 

Zaměstnanci by měli vědět, že před manipulací s těžkým břemenem si musí vše 

předem naplánovat a připravit. Měli by se ujistit, že ví kam budou břemeno přenášet, že 

v prostoru nejsou žádné překážky, že břemeno dobře drží a ruce, břemeno, popřípadě 

držadla nekloužou. Pokud břemeno zvedá více zaměstnanců, měli by se domluvit, co 

každý z nich má dělat. 

3.4 Zaměstnanci na pozici pokladní 

Práce na pozici pokladní stojí za zvláštní pozornost, protože je namáhavá a bývá 

často finančně podhodnocena. Pracovníci na pokladně jsou vystaveni mnoha rizikovým 

faktorům. 

Identifikace problémů při práci zaměstnanců na pozici pokladní: 

• prací vstoje, při které se podstatná část hmotnosti přenáší na dolní končetiny, dochází 

k otokům nohou, pocitům brnění a snadněji se tvoří křečové žíly,  
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• lokální svalová zátěž horních končetin, vlivem přemísťování zboží z nákupního pásu, 

přes místo nascanování EAN kódu, až po uložení zboží na odkladnou plochu,  

• ruční manipulace s těžkým zbožím, 

• předklánění se přes pokladní pás u každého zákazníka z důvodu prohlídky pokladního 

vozíku (zda je zcela vyprázdněn),  

• psychická zátěž (pocit monotonie), 

• přetížení při velkých frontách na pokladnách, 

• nemožnost odchodu na WC.  

3.4.1 Organizační opatření při práci na pokladnách 

Práce střídavě v poloze vstoje a vsedě  

Zaměstnancům pokladen by měla být dána možnost vykonávat práci střídavě 

v poloze vstoje a vsedě. 

Poučení zaměstnanců pokladen před zahájením práce 

Zaměstnanci pokladen by měli být poučeni jakou správnou polohu mají při práci 

používat, o možnostech změn pracovních poloh a jak si správně upravit pracovní místo 

a sedadlo včetně opěradla.  

Bezpečnostní přestávky nebo střídání zaměstnanců nebo činností 

Dle § 33 NV 361/2007 Sb. musí být práce spojené s monotonií, k omezení jejich 

nepříznivého vlivu na zdraví, přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 

minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání činností 

nebo zaměstnanců. Zaměstnanců pokladen se v některých hypermarketech využívá i pro 

jiné činnosti např. pro kontrolu dostupnosti zboží dle katalogu, kontrola minimálních 

datumů spotřeby zboží, doplňování zboží, kontrola etiket, sběr nákupních košíků apod. Ne 

všichni zaměstnanci pokladen bývají se střídáním činností spokojeni. Zejména starší 

ročníky zaměstnanců tato změna neuspokojuje, dávali by přednost bezpečnostním 

přestávkám.  

Kvalitní plánování směn  

Existuje řada nástrojů pro rozvržení pracovní doby zaměstnanců. Některé systémy 

v rámci uzávěrky vyjíždějí přehled prodeje po čtvrt hodinách, včetně počtu zákazníků, 
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počtu nascanovaných položek, hodnoty nákupního košíku a samozřejmě i finančního zisku. 

Při dlouhodobém sledování těchto údajů lze kvalitně naplánovat směny zaměstnanců 

pokladen, aby nedocházelo k jejich přetížení, tvorbě front na pokladnách a také k často 

diskutovanému problému odchodů zaměstnanců pokladen na WC. U využití tohoto 

systému plánování se nejdříve historie prodeje posune na právě probíhající období podle 

dnů v týdnu (sobota na sobotu apod.). Pak se zohlední začátky katalogů a dny různých 

svátků a výročí. Na základě těchto údajů lze odhadnout pravděpodobný počet zákazníků 

a počet položek v nákupním vozíku v jednotlivých časech a dnech. 

Omezení fluktuace zaměstnanců 

Některé zkušené hlavní pokladní poznají podle počtu přicházejících zákazníků, 

kolik potřebují zaměstnanců, aby nedocházelo za určitou dobu k frontám na pokladnách. 

Podle toho pak pouštějí zaměstnance na přestávku a na WC. I proto je důležité omezit 

fluktuaci zaměstnanců, aby mohli plně rozvinout své dovednosti. 

3.4.2 Technická opatření při práci na pokladnách 

Optimální sedadla 

Pro práci vsedě jsou vhodné sedadla se zvýšenou sedací plochou s možností 

podepření dolních končetin. Tato sedadla by měla mít regulovatelnou výšku sedací plochy, 

měla by být vybavena protiskluzovými kolečky a při posazení by mělo dojít k tlumení 

prudkého dosedu. Optimálním sedadlem jsou židle s dorzokinetickým opěradlem 

(dynamické židle), které umožňují synchronní pohyb opěradla v závislosti na změně 

polohy. 

Loketní opěrky 

Další vhodnou součástí sedadla jsou loketní opěrky (područky), ke snížení zátěže 

ramenních pletenců a krční páteře. U zaměstnanců pokladen by mohly být využity 

u odpočinkového sezení např. při čekání odpovědi z banky při platbě kartou přes terminál. 

Vhodná obuv  

Důležitá je i volba správné pracovní obuvi nebo používání vložek do bot. 

Instalace zrcadel na pokladnách 

Instalace zrcadel na pokladnách omezí předklánění přes pokladní pás u každého 

zákazníka. 
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Ruční čtečka EAN kódů 

Pro zamezení zvedání těžkých břemen by měla být součástí pokladny ruční čtečka 

EAN kódů. Tato čtečka by mohla pomoci i při jiných, pro zaměstnance pokladen, 

nepříjemných situací. Dochází k nim např. při nutnosti nascanovat právě usmrcené ryby, 

které se ještě po zabití hýbou. 

3.5 Psychická zátěž  

Riziky vyvolané prací s psychickou zátěží jsou ohroženi zaměstnanci pracující 

v hypermarketech v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, nebo pouze v noční 

době. V hypermarketech s celodenní otevírací dobou to jsou skoro všichni zaměstnanci, 

u ostatních to jsou zaměstnanci bezpečnosti, zaměstnanci doplňující zboží pouze v noční 

době apod.. 

3.5.1 Biorytmy člověka 

Lidskou přirozeností je ve dne pracovat a v noci odpočívat. Člověk se v běžném 

životě řídí 24 hodinovým rytmem, který je mu vrozený. Schopnost přizpůsobení se na 

směnovou a noční práci souvisí s mírou narušení biorytmů člověka. 

Připravenost člověka k pracovnímu výkonu se v průběhu dne mění. Výkonnost 

fyzická má v průběhu dne dva vrcholy – nejvyšší kolem 10. hod. dopoledne, po oběde 

nastává mírný pokles a kolem 14. hod. opětovné zvýšení výkonnosti (menší než kolem 10. 

hod.). Při noční práci se zvyšuje riziko výskytu pracovních úrazů. Kritickým obdobím je 

interval mezi 23. až 5. hodinou. 6 

Výkonnost kolísá u zaměstnanců i během pracovní směn. Většinou dosahuje 

maxima denní produktivity kolem 3. hodiny směny. Pak nastává útlum a je vhodné zařadit 

přestávku. Druhý vrchol výkonnosti je kolem 6. hodiny směny, ale je nižší než kolem 

3. hodiny směny.  

                                                 
6  MATOUŠEK, Oldřich. Rytmičnost biologických funkcí a vztah k výkonnosti. In Ergonomie: 

optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. Kapitola 5.2, s. 53-54. 
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3.5.2 Organizační opatření při směnové a noční práci 

Rotace směn v dvoudenních intervalech 

Krátký cyklus střídání směn (rotace směn v dvoudenních intervalech) umožní 

zaměstnanci lépe se přizpůsobit převrácenému biorytmu při práci na směny.  

Posuny směn ve směru hodinových ručiček 

Posuny směn ve směru hodinových ručiček (odpočinek, ranní, odpolední, noční) 

zlepší organizaci a cykly spánku zaměstnanců. Po noční směně v jednom dni nesmí 

následovat ihned směna odpolední. 

Rozdílná délka jednotlivých směn 

U třísměnného provozu by byla výhodná i rozdílná délka jednotlivých směn.  

Závodní preventivní péče 

Při směnném provozu hraje významnou roli zdravotní stav. Zaměstnavatel musí 

zajistit vyšetření zaměstnance lékařem závodní preventivní péče před zařazením na noční 

práci, a pak pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Dále by mělo být po 

2 až 3 měsících od nastoupení zaměstnance k výkonu noční práce zhodnoceno jeho 

přizpůsobení se režimu směn a následně nechat rozhodnout zaměstnance zda chce 

pokračovat v práci nebo ne.  
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ZÁVĚR 

Pracovní podmínky zaměstnanců nejsou ve všech hypermarketech stejné. Liší se od 

sebe různé nadnárodní řetězce, ale i jednotlivé hypermarkety v rámci jednoho obchodního 

řetězce. Pracovní podmínky jsou dány nejenom prostorovým uspořádáním prodejny, ale 

i vybavením a používanou technikou. Důležitá je i osobnost vedoucích pracovníků, jejich 

styl vedení, organizace práce, komunikace se zaměstnanci apod.. 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout řešení pracovních podmínek 

zaměstnanců v hypermarketech v součinnosti s platnou legislativou. Problematika 

pracovních podmínek v hypermarketech je velice rozsáhlá, proto byla práce zaměřena jen 

na některé rizikové faktory negativně ovlivňující zdraví a pracovní výkon zaměstnanců.  

Byla navržena řešení v oblasti vedení evidence pracovní doby. Vhodnou formou by 

byl elektronický docházkový systém, u kterého by všechny výstupní reporty a změny 

provedené na nich, musely být schválené a podepsané zaměstnancem. Došlo by ke 

znemožnění vedení dvojí evidence docházky a zároveň k usnadnění kontroly dodržování 

režimu práce a odpočinku zaměstnanců dle platné legislativy. Pro zefektivnění vymáhání 

práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele je důležité zajistit účast obou stran na 

řešení vzniklých pracovních problémů a požadavků v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Pravidelné schůze a individuální pohovory by zlepšily informovanost zaměstnanců. 

Dále byla navržena organizační a technická opatření před účinky zátěže teplem 

a chladem, a to střídání práce a odpočinku, zastínění venkovního prostoru např. plátěnou 

stříškou. Bylo charakterizováno za jakých podmínek dle legislativy má zaměstnanec právo 

na bezpečnostní přestávku v ohřívárně, kdy musí být zajištěno vybavení pro prohřívání 

rukou, používání pracovních oděvů, obuvi a rukavic, poskytování ochranných nápojů apod. 

Pro snížení zátěže jsou vhodná i organizační opatření (častější střídání zaměstnanců, 

zkrácení pracovní doby).  

Poté bakalářská práce řešila manipulaci s břemeny s možností používání paletových 

vozíků při doplňování zboží, kdy při využití výšky zdvihu jsou přenášená břemena ve 

stejných výškových úrovních. A také zjednodušením práce, a to používáním vážících 

paletových vozíků a regálů s možností ve spodní části zasunutí palety se zbožím. Byly 

navrženy základní požadavky při ruční manipulaci s břemeny a správným výběrem 
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zaměstnanců dle individuálních rizikových faktorů jednotlivců. Dále pak nutností 

zaškolení zaměstnanců v oblasti používání manipulačního zařízení a technik správné 

manipulace s břemeny. 

Bylo poukázáno na problémy zaměstnanců na pokladnách, kde bylo doporučeno 

vykonávat práci střídavě v poloze vstoje a vsedě s občasnou změnou pracovní polohy. Pro 

polohu vsedě byla doporučena technická opatření, týkající se optimální dynamické židle 

s područkami a s možností podepření dolních končetin. Důležité je i poučení zaměstnanců 

pokladen o pracovních polohách a jak si správně upravit pracovní místo. Na pokladnách by 

měla být instalována zrcadla a součástí pokladny by měla být ruční čtečka EAN kódů, aby 

se omezila manipulace a zvedání břemen. Vedoucí pracovníci by měli využít dostupných 

dat dle historie prodeje pro kvalitní rozvržení pracovní doby podle předpokládaného počtu 

zákazníků, aby nedošlo k přetěžování pokladních a tvorbě front na pokladnách.  

 Bakalářská práce byla věnována i problematice psychické zátěže při směnové práci 

nebo práci pouze v noční době. Zabývala se, jak biorytmy ovlivňují výkonnost člověka, 

nejvhodnější rotací směn (v dvoudenních intervalech s posuny směn ve směru hodinových 

ručiček). Dále pak nutností vstupních a pravidelných vyšetření zaměstnanců lékaři závodní 

preventivní péče s ohledem na zhodnocení adaptace na směnovou nebo noční práci.  

Jednotlivé faktory pracovního prostředí ovlivňují jednání člověka. Na zaměstnance 

nikdy nepůsobí jen jeden rizikový faktor, ale hned několik současně, které se navzájem 

ovlivňují. Ani dodržení hygienických limitů jednotlivých rizikových faktorů nezajistí 

úplnou bezpečnost a spolehlivost člověka, jestliže je vystaven více faktorům najednou. 

Proto by se mělo k těmto potenciálním vlivům přihlížet. K tomu slouží kvalitně zpracovaná 

analýza a hodnocení rizik, vycházející také z pravdivých údajů zaměstnanců. 
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Příloha č. 1 

Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje7 

 

Třída práce Druh práce M (W.m-2) 

I 

Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, 
kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách 
a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, 
sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů. 

≤ 80 

IIa 

Práce spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení 
osobního, nákladního vozidla, traktorů, autobusů, trolejbusů 
a ostatních drážních vozidel za běžných provozních podmínek, 
přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, 
automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých 
dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní 

81 až 105 

IIb 

Převažující práce v stoji s trvalým zapojením obou rukou, paží 
a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní 
opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. 
Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou 
spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, 
svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř 
hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků.  

106 až 130 

IIIa 

Práce vstoje s trvalým zapojení obou horních končetin občas 
v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, 
obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů 
na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným 
přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování 
masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, 
montážní práce na montážních linkách v automobilovém 
průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích 
tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, 
čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba 
dřevozpracujícím průmyslu. 

131 až 160 

IIIb 

Práce vstoje s trvalým zapojení obou horních končetin, trupu, 
chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších 
odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg 
odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha 
gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném 
terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství. 

161 až 200 

                                                 
7 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Příloha č. 1. 

Část A. Tabulka č. 1. 
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Třída práce Druh práce M (W.m-2) 

IVa 

Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních 
i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve 
vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se 
sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz 
dřeva, práce v dole – chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve 
slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro 
velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových 
nádob plyny. 

201 až 250 

IVb 

Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, 
horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů 
s ruční ražbou – práce se sbíječkou, práce v lomech, práce 
v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování 
větších kusů. 

251 až 300 

V 

Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva 
trupu, horních i dolních končetin - transport těžkých břemen např. 
pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, 
chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na 
pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých slojích. 

301 a více 

Vysvětlivka: 

Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru. 
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Příloha č. 2   

Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro kalendářní rok8 

 

Operativní teplota to ( oC ) Třída 
práce 

M 
(W.m-2) to min to opt to max 

va 
(m.s-1) 

Rh 
(%) 

SRto max+++ 
 (g/h-1) 

(g/sm-1) 
I ≤80 20 22 +_ 2 28 0,1-0,2 107  

856 
IIa 81-105 18 20 +_ 2 27 0,1-0,2 136 

1091 
IIb 106-130 14 16 +_ 2 26 0,2-0,3 171 

1368 
IIIa 131-160 10+ 12 +_ 2+ 26+ 0,2-0,3 256 

2045 
IIIb 161-200 10++ 12 +_ 2++ 26++ 0,2-0,3 

30-70 

359 
2639 

 

Vysvětlivky: 

to min platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo  

t o opt je platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo 

t o max platná pro tepelný odpor oděvu 0,5 clo 

va rychlost proudění vzduchu  

SR je intenzita pocení  

Rh relativní vlhkost vzduchu 

+ z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro ženy 

++ z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro muže 

+++ platí pro osobu o ploše 1,8 m2 

to stanovena pro 60% relativní vlhkost vzduchu 

Clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu, vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920. 

                                                 
8 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Příloha č. 1. 

Část A. Tabulka č. 2. 
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Příloha č. 3  

Hodnoty dlouhodobě únosné zátěže teplem, výpočet režimu práce a 
odpočinku9 

 

Hodnoty dlouhodobě únosné zátěže teplem pro osmihodinovou směnu pro aklimatizovaného a 

neaklimatizovaného zaměstnance 

M (brutto) Neaklimatizovaný zaměstnanec Aklimatizovaný zaměstnanec 

(W.m-2) SR max /sm.m2  SR max (g/sm.m2 ) 

< 80 1176 1176 
> 80 1648 2160 

Vysvětlivka k tabulce: 

SR max (g/sm.m2) je průměrná intenzita ztráty tekutin potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. 

Výpočet režimu práce a odpočinku 

Režim práce a odpočinku se vypočítá tak, že nejprve se stanoví počet pracovních cyklů. Počet 

pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce, přičemž počet cyklů 

se zaokrouhluje na nejblíže vyšší celé číslo: 

c = tsm (min) / tmax (min) 

Mezi jednotlivými pracovními cykly musí být zajištěny přestávky na odpočinek (tp v (min)). Délka 

přestávek se vypočítá podle vzorce: 

tp =480-tsm / c-1  

                                                 
9 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Příloha č. 1. 

Část B 
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Příloha č. 4 

Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce10     

Tabulka č. 1a: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži 

Podmínky: v = 0,1 m.s-1 , tg>ta, rh <70 %, 0,64 clo 

Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) Třída 
práce I IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb V 

tg (°C) 

W.m-2 

brutto 
80 105 130 160 200 250 300 350 

tsm 480 480 480 480 403 323 232 188 20 
tmax 480 480 480 480 403 323 151 47 
tsm 480 480 480 480 403 323 218 179 22 
tmax 480 480 480 480 403 323 87 38 
tsm 480 480 480 480 403 282 207 171 24 
tmax 480 480 480 480 403 282 61 32 
tsm 480 480 480 480 403 245 196 163 26 
tmax 480 480 480 480 403 157 47 27 
tsm 480 480 480 480 352 230 186 156 28 
tmax 480 480 480 480 352 83 37 24 
tsm 480 480 480 468 280 217 177 150 30 
tmax 480 480 480 468 280 56 30 21 
tsm 480 480 480 348 262 205 169 144 32 
tmax 480 480 480 348 111 41 25 18 
tsm 480 480 392 308 245 195 161 138 34 
tmax 480 480 392 151 59 31 21 16 
tsm 385 433 351 287 230 185 154 132 36 
tmax 385 433 130 66 38 24 17 14 
tsm 274 395 324 268 217 176 148 127 38 
tmax 274 106 63 42 28 20 15 12 
tsm 247 362 301 251 205 168 142 123 40 
tmax 90 56 40 30 22 16 13 11 
tsm 226 335 281 236 194 160 136 118 42 
tmax 52 38 30 23 18 14 11 10 
tsm 207 311 263 223 185 153 131 114 44 
tmax 36 28 23 19 15 12 10 9 

46 tsm 191 290 248 211 176 147 126 110 

                                                 
10 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Příloha č. 1. 

Část B. Tabulka č. 1a až 2c. 
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tmax 27 22 19 16 13 11 9 8 
tsm 178 272 233 200 168 140 121 106 48 
tmax 22 18 16 13 11 9 8 7 
tsm 166 256 221 190 160 135 117 103 50 
tmax 20 17 15 13 11 9 8 7 

Vysvětlivky: 

tsm - maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu (min) 

tmax – maximální krátkodobě únosná doba práce 
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Tabulka č. 1b: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži 

Podmínky: v = 0,5 m.s-1 , tg>ta, rh <70 %, 0,64 clo 

Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) Třída 
práce I IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb V 

tg (°C) 

W.m-2 

brutto 
80 105 130 160 200 250 300 350 

tsm 480 480 480 480 403 323 260 191 20 
tmax 480 480 480 480 403 323 260 55 
tsm 480 480 480 480 403 323 221 181 22 
tmax 480 480 480 480 403 323 115 42 
tsm 480 480 480 480 403 316 209 172 24 
tmax 480 480 480 480 403 316 73 35 
tsm 480 480 480 480 403 248 197 164 26 
tmax 480 480 480 480 403 248 52 29 
tsm 480 480 480 480 382 231 187 157 28 
tmax 480 480 480 480 352 101 40 25 
tsm 480 480 480 480 290 217 177 150 30 
tmax 480 480 480 480 290 63 32 22 
tsm 480 480 480 386 261 205 169 143 32 
tmax 480 480 480 386 145 45 27 19 
tsm 480 480 443 307 244 194 161 137 34 
tmax 480 480 443 241 66 33 22 16 
tsm 423 459 347 284 228 184 153 132 36 
tmax 423 459 190 74 40 25 18 14 
tsm 267 387 319 264 215 174 147 127 38 
tmax 267 136 70 44 29 20 15 12 
tsm 240 354 296 247 203 166 140 122 40 
tmax 105 60 41 30 22 16 13 11 
tsm 218 326 275 232 192 158 135 117 42 
tmax 54 38 29 23 18 14 11 10 
tsm 199 302 257 218 182 151 129 113 44 
tmax 35 27 22 18 15 12 10 9 
tsm 184 281 241 206 173 145 124 109 46 
tmax 25 21 18 15 13 10 9 8 
tsm 170 263 227 195 165 138 119 105 48 
tmax 21 18 15 13 11 9 8 7 
tsm 159 247 214 185 157 133 115 101 50 
tmax 19 17 14 12 11 9 8 7 

Vysvětlivky: 

tsm - maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu (min) 

tmax – maximální krátkodobě únosná doba práce 
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Tabulka č. 1c: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži 

Podmínky: v = 1 m.s-1 , tg>ta, rh <70 %,0,64 clo 

Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) Třída 
práce I IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb V 

tg (°C) 

W.m-2 

brutto 
80 105 130 160 200 250 300 350 

tsm 480 480 480 480 403 323 269 193 20 
tmax 480 480 480 480 403 323 269 61 
tsm 480 480 480 480 403 323 224 182 22 
tmax 480 480 480 480 403 323 144 46 
tsm 480 480 480 480 403 323 210 173 24 
tmax 480 480 480 480 403 323 82 37 
tsm 480 480 480 480 403 265 198 165 26 
tmax 480 480 480 480 403 265 56 30 
tsm 480 480 480 480 395 231 187 157 28 
tmax 480 480 480 480 395 112 42 25 
tsm 480 480 480 480 301 217 177 150 30 
tmax 480 480 480 480 301 66 33 22 
tsm 480 480 480 399 259 204 168 143 32 
tmax 480 480 480 399 155 46 27 19 
tsm 480 480 457 303 244 192 160 137 34 
tmax 480 480 457 303 67 33 22 16 
tsm 426 475 342 280 226 182 152 131 36 
tmax 426 475 224 76 40 25 18 14 
tsm 267 378 313 260 212 173 146 126 38 
tmax 267 146 70 43 28 20 15 12 
tsm 232 344 289 243 200 164 139 121 40 
tmax 105 58 40 29 22 16 13 11 
tsm 210 316 268 227 189 156 133 116 42 
tmax 51 36 28 22 17 14 11 9 
tsm 191 292 250 214 179 149 128 112 44 
tmax 32 26 21 18 14 12 10 8 
tsm 176 272 234 201 170 142 123 108 46 
tmax 24 20 17 14 12 10 9 8 
tsm 163 254 220 191 162 136 118 104 48 
tmax 20 17 15 13 11 9 8 7 
tsm 151 238 208 181 154 131 113 100 50 
tmax 19 19 16 12 10 9 8 7 

Vysvětlivky: 

tsm - maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu (min) 

tmax – maximální krátkodobě únosná doba práce 
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Tabulka č. 2a: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy 

Podmínky: v = 0,1 m.s-1 , tg>ta, rh <70 %, 0,64 clo 

Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) Třída práce 
I IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb 

tg (°C) 

W.m-2 brutto 80 105 130 160 200 250 300 
tsm 480 480 480 411 329 263 227 20 
tmax 480 480 480 411 329 263 227 
tsm 480 480 480 411 329 263 224 22 
tmax 480 480 480 411 329 263 117 
tsm 480 480 480 411 329 263 212 24 
tmax 480 480 480 411 329 263 75 
tsm 480 480 480 411 329 241 200 26 
tmax 480 480 480 411 329 157 54 
tsm 480 480 480 411 329 226 190 28 
tmax 480 480 480 411 329 83 41 
tsm 480 480 480 411 275 213 181 30 
tmax 480 480 480 411 275 56 33 
tsm 480 480 480 342 257 202 172 32 
tmax 480 480 480 342 111 41 27 
tsm 480 480 385 303 241 191 164 34 
tmax 480 480 385 151 59 31 22 
tsm 378 425 345 282 226 182 157 36 
tmax 378 425 130 66 38 24 18 
tsm 269 388 319 263 213 173 150 38 
tmax 269 106 63 42 28 20 16 
tsm 243 356 296 246 202 165 144 40 
tmax 90 56 40 30 22 16 14 
tsm 222 329 276 232 191 157 138 42 
tmax 52 38 30 23 18 14 12 
tsm 203 306 259 219 181 150 132 44 
tmax 36 28 23 19 15 12 10 
tsm 188 285 243 207 173 144 127 46 
tmax 27 22 19 16 13 11 9 
tsm 175 267 229 196 165 138 122 48 
tmax 22 18 16 13 11 9 8 
tsm 163 252 217 186 157 133 118 50 
tmax 20 17 15 13 11 9 8 

Vysvětlivky: 

tsm - maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu (min) 

tmax – maximální krátkodobě únosná doba práce 
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Tabulka č. 2b: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy 

Podmínky: v = 0,5 m.s-1 , tg>ta, rh <70 %, 0,64 clo 

Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) Třída práce 

I IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb 

tg (°C) 

W.m-2 brutto 80 105 130 160 200 250 300 
tsm 480 480 480 411 329 263 227 20 
tmax 480 480 480 411 329 263 227 
tsm 480 480 480 411 329 263 227 22 
tmax 480 480 480 411 329 263 176 
tsm 480 480 480 411 329 263 214 24 
tmax 480 480 480 411 329 263 94 
tsm 480 480 480 411 329 243 202 26 
tmax 480 480 480 411 329 243 62 
tsm 480 480 480 411 329 227 191 28 
tmax 480 480 480 411 285 214 45 
tsm 480 480 480 411 285 63 181 30 
tmax 480 480 480 411 275 56 36 
tsm 480 480 480 329 256 201 172 32 
tmax 480 480 480 329 145 45 29 
tsm 480 480 435 301 239 190 164 34 
tmax 480 480 435 241 66 93 23 
tsm 415 451 341 279 224 180 156 36 
tmax 415 451 190 74 40 25 19 
tsm 262 380 314 260 211 171 149 38 
tmax 262 136 70 44 29 20 16 
tsm 236 348 290 243 199 163 142 40 
tmax 105 60 41 30 22 16 14 
tsm 214 320 270 228 188 156 136 42 
tmax 54 38 29 23 18 14 12 
tsm 196 297 253 214 179 149 131 44 
tmax 35 27 22 18 15 12 10 
tsm 180 276 237 202 170 142 126 46 
tmax 25 21 18 15 13 10 9 
tsm 167 258 223 192 162 136 121 48 
tmax 21 18 15 13 11 9 8 
tsm 156 243 211 182 154 131 116 50 
tmax 19 17 14 12 11 9 8 

Vysvětlivky: 

tsm - maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu (min) 

tmax – maximální krátkodobě únosná doba práce 
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Tabulka č. 2c: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy 

Podmínky: v = 1 m.s-1 , tg>ta, rh <70 %, 0,64 clo 

Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) Třída práce 

I IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb 

tg (°C) 

W.m-2 brutto 80 105 130 160 200 250 300 
tsm 480 480 480 411 329 263 227 20 
tmax 480 480 480 411 329 263 227 
tsm 480 480 480 411 329 263 224 22 
tmax 480 480 480 411 329 263 117 
tsm 480 480 480 411 329 263 215 24 
tmax 480 480 480 411 329 263 109 
tsm 480 480 480 411 329 260 202 26 
tmax 480 480 480 411 329 260 67 
tsm 480 480 480 411 329 227 191 28 
tmax 480 480 480 411 329 112 47 
tsm 480 480 480 411 296 213 181 30 
tmax 480 480 480 411 296 66 36 
tsm 480 480 480 392 255 200 171 32 
tmax 480 480 480 392 155 46 29 
tsm 480 480 449 298 237 189 163 34 
tmax 480 480 449 298 67 33 23 
tsm 419 467 336 275 222 179 155 36 
tmax 419 467 224 76 40 25 19 
tsm 262 371 308 255 208 170 148 38 
tmax 262 146 70 43 28 20 16 
tsm 228 338 284 238 196 161 141 40 
tmax 105 58 40 29 22 16 13 
tsm 206 311 264 223 186 154 135 42 
tmax 51 36 28 22 17 14 12 
tsm 188 287 246 210 176 146 129 44 
tmax 32 26 21 18 14 12 10 
tsm 173 267 230 198 167 140 124 46 
tmax 24 20 17 14 12 10 9 
tsm 160 249 217 187 159 134 119 48 
tmax 20 17 15 13 11 9 8 
tsm 149 234 204 178 151 128 115 50 
tmax 19 16 14 12 10 9 8 

Vysvětlivky: 

tsm - maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu (min) 

tmax – maximální krátkodobě únosná doba práce 
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Příloha č. 5  

Teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti jeho proudění11 

 Aktuální teplota vzduchu (°C) 

Proudění vzduchu m.s-1 5 -1 -7 -12 -16 -23 -29 

1,8 5 -1 -7 -12 -16 -23 -29 

2,2 3 -3 -9 -15 -21 -26 -32 

4,5 -2 -9 -15 -23 -30 -36 -43 

6,7 -6 -13 -21 -28 -38 -43 -50 

8,9 -8 -16 -23 -32 -40 -47 -55 

11,2 -9 -18 -26 -34 -42 -51 -59 

13,4 -11 -19 -28 -36 -44 -53 -62 

15,6 -12 -20 -29 -37 -45 -55 -63 

17,9 -12 -21 -30 -38 -47 -56 -65 

 

                                                 
11 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Příloha č. 1. Část D.  
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Příloha č. 6 

Fyzická zátěž12 

Přípustné hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží 

Tabulka č. 1 

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy 
Směnový průměrný MJ 6,8 4,5 
Směnový přípustný MJ 8 5,4 
Roční MJ 1 600 1 060 
Minutový přípustný kJ.min-1 

W 
34,5 
575 

23,7 
395 

Tabulka č. 2 

Chlapci 

Věková skupina Energetický výdej Jednotky 
15 až 16 16 až 17 17 až 18 

Směnový průměrný MJ 5,9 6,9 7,9 
Směnový přípustný MJ 6,2 7,3 8,5 
Roční MJ 1 390 1 620 1 860 
Minutový přípustný kJ.min-1 

W 
26,4 
 440 

30 
500 

32,4 
540 

Tabulka č. 3 

Dívky 

Věková skupina Energetický výdej Jednotky 
15 až 16 16 až 17 17 až 18 

Směnový průměrný MJ 3,7 3,8 4,8 
Směnový přípustný MJ 4,4 4,6 5,0 
Roční MJ 870 890 1 130 
Minutový přípustný kJ.min-1 

W 
20,9 
350 

22,2 
370 

22,5 
375 

 

                                                 
12 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Příloha č. 5. Část A.  
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Hygienické limity hodnot srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží 

Směnově průměrné hodnoty srdeční frekvence  

Tabulka č.4. 

A Průměrná 102  
B Nejvyšší přípustná 110  
C Zvýšení nad výchozí hodnotu 28  

Poznámky k tabulce č. 4  

A - hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetření skupiny osob, pokud není stanovena též výchozí 

hodnota srdeční frekvence.  

B - hodnota, která může být pro vyšetřovanou osobu ještě dlouhodobě únosná, pokud není 

překračována hodnota C, tj. zvýšení pracovní srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.  

C - nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých 

jedinců dlouhodobě únosná.  

Přípustné hodnoty lokální svalové zátěže 

Tabulka č. 5 

Přípustné hodnoty v % Fmax pro muže a ženy při práci s převahou: 
Převážně dynamické složky Převážně statické složky 
Celosměnově průměrné Celosměnově průměrné 
30 10 

Vysvětlivky k tabulce č.5: 

F max (maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen zaměstnanec osoba dosáhnout při 

maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované pracovní poloze.  
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Hygienické limity pro počty pohybů 

Tabulka č. 6 

 

% Fmax 

Počet pohybů za 

osmihodinovou pracovní 

směnu 

Průměrný minutový počet 

pohybů za osmihodinovou 

směnu 

7 27 600 56 

8 24 300 50 

9 21 800 44 

10 19 800 41 

11 18 100 37 

12 16 700 34 

13 15 500 32 

14 14 000 28 

15 13 500 27 

16 12 700 26 

17 12 000 25 

18 11 400 24 

19 10 900 23 

20 10 400 22 

21 10 000 21 

22 9 600 21 

23 9 300 20 

24 9 000 19 

25 8 700 18 

26 8 400 18 

27 8 100 17 

28 7 800 17 

29 7 500 16 

30 7 200 15 

31 6 900 15 

32 6 600 14 

33 6 300 14 

34 6 000 13 

35 5 800 12 
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% Fmax 

Počet pohybů za 

osmihodinovou pracovní 

směnu 

Průměrný minutový počet 

pohybů za osmihodinovou 

směnu 

36 5 600 12 

37 5 400 11 

38 5 200 11 

39 5 000 10 

40 4 800 10 

41 4 600 10 

42 4 400 9 

43 4 200 9 

44 4 000 9 

45 3 800 8 

46 3 600 8 

47 3 400 7 

48 3 200 7 

49 3 000 7 

50 2 700 7 

51 2 400 7 

52 2 100 7 

53 1 800 7 
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Příloha č. 7 

Hodnocení pracovních poloh13 

Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního obratle a horní 

hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak 

vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou procházející trupem v neutrální poloze a vertikální 

rovinou je 4o.  

Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), 

tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální 

rovině. 

Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti 

a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní 

poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla. 

                                                 
13 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Příloha č. 5. Část C. 
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KROK 1: 

NEPŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická poloha trupu Předklon trupu větší než 60º .Záklon bez opory celého těla. 
Výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20º. 

Dynamická poloha trupu Předklon trupu větší než 60º při frekvenci pohybů větší nebo 
rovné 2/min. Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20º 
při frekvenci pohybů 2/min. 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHA 

Statická poloha Předklon trupu 40º – 60º bez opory trupu (KROK 2 A). 
Zákon trupu s oporou těla (KROK 2 B). Výrazný úklon či 
rotace větší 10° a menší než 20°. 

Dynamická poloha Předklon trupu větší než 60º při frekvenci pohybů menší než 
2/min (KROK 2 C). Výrazný úklon trupu do stran větší než 
20º při frekvenci pohybů menší než 2/min. (KROK 2 A). 
Záklon trupu při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 
C). 

 

KROK 2 

A Přijatelná jestliže doba držení v této poloze je nižší než maximálně 
přijatelný čas držení (v minutách). 

B Přijatelná jestliže je opora trupu (zádová opěra). 

C Nepřijatelná jestliže stroj je používán po dobu delší než polovinu pracovní 
směny. 
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KROK 1: 

NEPŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická poloha Předklon hlavy větší než 25º bez podpory trupu. Záklon 
hlavy bez podpory celé hlavy. Úklon a rotace hlavy větší než 
15º . 

Dynamická poloha Úklon a rotace hlavy větší než 15º s frekvencí pohybů větší 
nebo rovné 2/min. Předklon hlavy větší než 25º při frekvenci 
pohybů větší nebo rovné 2/min 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHA 

Statická poloha Předklon hlavy 25 - 40º s podporou celého trupu (KROK 2 
A). 

Dynamická poloha Předklon hlavy 25°-40° při frekvenci pohybů menší než 2/min 
(KROK 2 B). Záklon hlavy do 15º při frekvenci pohybů menší 
než 2/min (KROK 2 B).Úklony a rotace hlavy do 15º s 
frekvencí menší než 2/min (KROK 2 B).  

 

KROK 2 

A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení. 

B) Nepřijatelná je-li stroj používán po dobu delší než polovinu 
pracovní směny. 
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KROK 1: 

NEPŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická poloha Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní 
rotace paže, zvednuté rameno) a extrémní polohy kloubů 
horních končetin Vzpažení paže větší než 60º. 

Dynamická poloha Vzpažení paže větší než 60º při frekvenci pohybu větší 
nebo rovné 2/min. Zapažení při frekvenci pohybu větší 
nebo rovné 2/min. Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží 
maximálním rozpětím s frekvencí pohybů větší nebo 
rovné 2/min. 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická poloha Vzpažení paže 40º - 60º, jestliže paže není podepřena 
(KROK 2 A). 

Dynamická poloha Vzpažení paže 40 - 60º při frekvenci pohybů větší nebo 
rovné 2/min (KROK 2 C, B). Zapažení při frekvenci 
pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). Polohy kloubů v 
rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí 
pohybů menší než 2/min. 
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KROK 2 

A)  Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení. 

B)  Není přijatelná při frekvenci pohybů 10/min. 

  

KROK 1: 

NEPŘIJATELNÉ POLOHY  

Statické polohy Extrémní flexe kolena, extrémní dorzální/plantární flexe v 
kotníku. 

Dynamické polohy Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím 
s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min. 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY  

Dynamické polohy Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí 
s frekvencí pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). 

 

KROK 2 

B) Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu 
pracovní směny. 
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Ostatní 

KROK 1: 

NEPŘIJATELNÉ POLOHY 

Statické polohy Extrémní polohy kloubů horních končetin 

Dynamické polohy Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním 
rozpětím s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min. 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY 

Statické polohy Práce vleže, v kleče, v dřepu (KROK 2 B) 

Dynamické polohy Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu 
rozpětí s frekvencí pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). 

 

KROK 2 

B) Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 
polovinu pracovní doby. 

 


