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1    ÚVOD 

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je zaměstnavatel povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, 

která se týkají výkonu práce. V rámci prevence je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a příjímáním opatření k prevenci rizik. Při pracovním procesu se můţou 

vyskytovat rizika různého typu, jsou často odlišné a záleţí na druhu práce. 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 

opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení, tak aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno.  

I při administrativní činnosti se vykytují rizika, které můţou mít za následek 

poškození zdraví člověka. 

Proto cílem bakalářské práce je zpracovat  přehled rizik které působí na zdraví člověka 

při administrativní činnosti, odpovídajícím způsobem je vyhodnotit a navrhnout opatření 

k jejich odstranění, případně sníţení. 

 



strana  8 

2   PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ BEZPEČNOSTI A    

     OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Pro řešení zadané problematiky je potřebné vysvětlit nejdůleţitější pojmy BOZP. 

Bezpečnost práce     

Tímto pojmem je charakterizován stav pracoviště, na kterém je vysoká míra jistoty, ţe při 

dodrţení pravidel, ( poţadavky předpisů pro bezpečnost práce , hygienu , technologické a 

pracovní postupy apod.) které se uplatňují pro příslušné pracoviště nebo pracovní proces a bez 

působení vnějších vlivů, bude vyloučený nebo sníţený vznik ohroţení zdraví nebo ţivota 

osob. [4] 

 

Nebezpečí (Hazard)     

Je to zdroj moţného zranění nebo poškození zdraví, tzn. zdroj ohroţení a rizika. [4] 

  

Ohroţení (Hazardous Situation)      

Je to aktivní vlastnost objektu způsobující negativní jev-úraz nebo škodu. Je to moţnost 

aktivizování nebezpečí v konkrétním prostoru a čase. [4] 

 

Riziko (Risk)     

Tímto pojmem se vyjadřuje pravděpodobnost , ţe vznikne negativní jev a zároveň  i důsledky 

tohoto jevu. Definuje se jako kombinace pravděpodobnosti neţádoucí události a závaţnosti 

moţného zranění, poškození zdraví nebo škody. [4] 

 

Rizikové faktory 

Jsou technické nebo humánní parametry objektů, případně činností , které ovlivňují riziko, tj. 

pravděpodobnost vzniku nepříznivého jevu a jeho důsledku. [4] 
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Hodnocení rizika ( Risk Evalution) 

Proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základe analýzy rizik a při kterém 

se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická hlediska a hlediska vlivu na ţivotní 

prostředí. [4] 

 

Ergonomická kritéria 

Soubor posuzovacích hledisek zaměřených na úlohu člověka v pracovním systému. Výběr 

ergonomických kritérií je odvozen z povahy (typu) pracovního systému.[2] 

 

Ergonomické parametry 

Kvalitativní hodnoty jednotlivých ergonomických kritérií, např. rozměry pracovního místa, 

limity přípustnosti fyzikálních, chemických, biologických faktorů, hmotnosti břemen, 

energetického výdeje apod. [2] 

 

Ergonomické hodnocení 

Srovnání zjištěných hodnot parametrů určitého pracovního systému s příslušnými 

legislativními opatřeními, jako jsou ČSN, EN, ČSN ISO, hygienické předpisy, směrnice EU, a 

se všeobecně přijatými ergonomickými zásadami.[2] 

Stres 

Integrovaný soubor buněčných, tkáňových, orgánových a psychických změn, jejichţ cílem je 

dosaţení rovnováhy organismu, které při působení stresorů či mikrostresorů zabraňují 

dezintegraci jedince.[2] 

Pracovní sres 

Je synonymem nepřiměřené pracovní zátěţe, tj. důsledkem nerovnováţného stavu. Je 

odezvou, reakcí člověka na stresory.[2] 
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Stresor 

Je příčinou vzniku stresu (nepřiměřené zátěţe) a je ovlivněn osobnostními rysy (subjektem), 

objektivně fyzikálními či sociálními podmínkami na pracovišti. Rozlišují se mikrostresory a 

stresory. Rozdíl mezi nimi je dán jejich povahou, intenzitou a dobou jejich působení.[2] 

Zátěţová tolerance 

Jde o individuální schopnost změnit postoje, chování ve vztahu k stresoru za předpokladu, ţe 

není ohroţena integrita osobnosti a ţe nevznikne v důsledku dlouhodobého působení 

mikrostresoru riziko poškození zdraví. Je to schopnost racionálního jednání a překonání 

emočního napětí, např. při závaţné havárii. [2] 
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3   RIZIKOVÉ FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA LIDSKÝ      

     ORGANISMUS  

Člověk stráví  v práci přibliţně polovinu svého ţivota, přičemţ dlouhé roky věnuje 

přípravě na zaměstnání. V práci je vystavený působení rozličných faktorů, které můţou mít 

nepříznivý vliv na jeho zdraví. 

Dále je uvedeno rozdělení rizikových faktorů a jejich stručné vysvětlení. Pozornost je 

věnována  především těm faktorům, které se vyskytují v administrativě. 

 

Rizikové faktory můţeme v podstatě rozdělit do šesti hlavních skupin: 

 fyzikální, 

 chemické, 

 biologické, 

 fyziologické a psychologické, 

 ergonomické, 

 psychosociální a sociálně - ekonomické faktory. 

Fyzikální faktory   

Zařazujeme zde hluk, vibrace, neionizující záření, nepříznivé mikroklimatické podmínky a  

tuhé aerosoly (prašnost). 

Chemické faktory  

Souvisejí se zvýšenou koncentrací par, plynů, kouře a tuhých částic různých chemických 

látek. 

Biologické faktory   

Představují různé ţivé organizmy nebo jejich sloţky a produkty, které negativně působí na 

zdraví člověka. 

Fyziologické a psychologické faktory  

Zahrnují statické a dynamické zatíţení, zatíţení pohybového systémů, neuropsychické 

zatíţení a zatíţení smyslů. 
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Ergonomické faktory  

Se povaţují nevhodné pracovní nebo výrobní prostředky nebo nevhodně navrţené pracoviště, 

které si vyţaduje  nepřirozenou pracovní polohu. 

Psychosociální a sociálně - ekonomické faktory  

Zahrnují mezilidské  vztahy na pracovištích, systém řízení práce, stav materiálně-technického 

zabezpečení pracovních činností, úroveň odměňování za vykonanou práci.[3]        
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4   ČINNOSTI V ADMINISTRATIVĚ  

V této části by jsem se chtěl podrobně věnovat rizikům, s kterými se můţeme setkat  

při administrativní činnosti , identifikovat je a popsat jejich charakter. Zaměřím se na práci 

s počítačem, protoţe při této činnosti je největší pravděpodobnost ohroţení zdraví člověka . 

Tyto rizika se často vyskytují ve velkoplošných kancelářích bank, pojišťoven, telefonických 

společností atd. 

Při práci na počítačových pracovištích je sice rizikový faktor přímého poškození 

zdraví náhlým násilným působením vnějších vlivů ve srovnání s jinými technickými 

zařízeními (práce na soustruhu, fréze, brusce, řezačce atd.) malý, přesto je moţnost poškození 

zdraví poměrně značná. Vyplývá to z dlouhodobé a jednostranné zátěže zraku, horních 

končetin a psychické zátěže. [8]     

Při obsluze počítačů vznikají po jisté době určité známky únavy, vyplývající 

z jednostrannosti a pocitu nepohodlí. Tyto pocity a jejich intenzita závisí na způsobu, 

podmínkách práce, věku, tělesné kondici a celkovém zdravotním stavu zaměstnance (zejména 

na stavu zraku, páteře, kloubů a ostatních částí pohybového ústrojí). [2]     

4.1  Rozbor rizik při práci s počítačem a jejich prevence 

 

Rizika při práci s počítačem můţeme rozdělit na: 

 Dlouhodobé sledování dat na monitoru → zraková zátěţ 

 Vynucená poloha trvalého sezení při práci s klávesnicí a myší → obtíţe 

pohybového aparátu 

 Psychické aspekty → psychosomatické obtíţe, psychická zátěţ 

 Mikroklimatické podmínky 

 Hlukové podmínky pracoviště 

Uvedené rizika budou dále podrobněji objasněna se zaměřením na charakter obtíţi, 

faktory ovlivňující jejich vznik a základní prevence. 
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4.1.1   Zraková zátěţ 

Zraková zátěţ (subjektivně pociťované zrakové obtíţe) vzniká při delší práci s 

monitorem, kdy zaměstnanec pracuje s daty nebo programuje. Oční čočky se přizpůsobují 

nejprve monitoru (konturám obrazu, jasu, kontrastu apod.) a potom je zrak zaostřován na list 

papíru, který má odlišný jas a jiné podmínky čtení. 

Zraková zátěţ plyne ze střídání zrakem sledovaných míst s různým jasem a v 

odlišných vzdálenostech. Namáhají se svaly ovládající vyklenutí oční čočky, sbíhání os obou 

očí a to při trvalém přizpůsobení očí na vidění do blízka. 

   Charakter obtíţí: 

 pocity zrakové i celkové únavy spojené s bolestmi hlavy, 

 zvýšená suchost, slzení a pálení očí, tlak v očích 

 rozostřené vidění 

Existují značné individuální rozdíly v intenzitě obtíţí i v délce doby práce, 

předcházející jejich vzniku.. 

   Faktory ovlivňující vznik zrakových obtíţí: 

 individuální stav zraku (u lidí s chybnou korekcí zraku nebo se skrytou oční 

vadou jsou obtíţe častější a po kratší době práce) 

 doba trvání práce u počítače čím delší doba, tím větší výskyt obtíţí, zraková 

únava u počítače začíná asi po 2 hodinách práce a zřetelně se projevuje uţ po 4 

hodinách práce 

 světelné podmínky na pracovišti celkové i lokální osvětlení pracoviště musí 

zajistit dostatečné osvětlení a vhodný kontrast mezi obrazovkou a pozadím (s 

ohledem na typ práce a individuální zrakové poţadavky uţivatele) 

 časté střídání pohledu na obrazovku, dokumenty a klávesnici 

 rušivé oslňování a odlesky na obrazovce, oslňování jinými zdroji (okny) 

 nevhodné ergonomické uspořádání pracoviště (např.umístění monitoru, 

klávesnice, textů) 



strana  15 

 psychologické faktory (motivace k práci, sociální klima na pracovišti, 

organizace práce apod.) 

   Prevence: 

 ergonomické uspořádání pracoviště (např. poloha a dostatečná vzdálenost 

monitoru, klávesnice, velikost a odrazivost desky stolu) 

 dostatek místa pro umístění písemností (buď mezi obrazovku a klávesnici nebo 

pomocí přidrţovacího mechanismu těsně vedle obrazovky) 

 dodrţování zásad pro dobré vidění a zrakovou pohodu, odpovídající osvětlení 

 vhodná poloha vůči oknům, nevhodná je oproti nebo zády k oknu, 

regulovatelná stínidla na oknech (ţaluzie) 

 vhodné vizuální parametry obrazovky (jas, kontrast, obrazová frekvence) 

 u starých typů monitorů pouţívání obrazovkových filtrů (svádění 

elektrostatického náboje, tlumení elektrických sloţek záření, zlepšení 

kontrastu, sníţení chvění obrazu) 

 vhodná organizace práce (časové omezení, stanovení přestávek) 

 přihlédnutí k celkové pracovní zátěţi (zejména psychické) 

 lékařské preventivní prohlídky zraku 

K vyšetření zrakové zátěţe se v praxi vyuţívá dotazník zrakových potíţí. V rámci 

hygienických šetření byl pomocí dotazníku vyšetřen velký soubor osob (asi 500), pracujících 

v různých profesích. V grafu 1 jsou znázorněny výsledky šetření.  
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Graf 1   Porovnání zrakové zátěţe různých profesí [9]     

Z grafického znázornění vyplývá, ţe nadměrným zrakovým potíţím mohou být vystaveni 

pracovníci např.: 

 účetnických profesí, při vysoké intenzitě práce, s monotónní činností (vkládání dat) a s 

velkým počtem přesčasových hodin u počítače,  

 sálové sestry – práce se statickou zátěţí (stání), s nepřetrţitou zrakovou kontrolou 

operace,  

 při trvalé práci s mikroskopem. [9]   

Lze konstatovat, ţe nadměrná zraková zátěţ se projeví právě při práci s počítačem. 

Pro omezení zrakové zátěţe má význam i dodrţování poţadavků na osvětlení. Musí být 

umoţněno denní osvětlení vyhovující normovaným hodnotám a omezena tepelná zátěţ 

slunečním světlem. Osvětlení pracovišť denním a umělým světlem musí odpovídat nárokům 

dané práce na zrakovou činnost. Zásadně nevhodné je umístění obrazovek proti okenním 

otvorům, kdy má pracovník okno v zorném poli, neboť to způsobuje oslnění. Nevhodné je 

také umístění zády k oknu, protoţe na obrazovku dopadá příliš mnoho světla a jas okna se v 

obrazovce zrcadlí. Plocha obrazovky má být umístěna pokud moţno kolmo ke stěně s okny 

tak, aby na ni nedopadalo přímé sluneční světlo (obr. 1). Okna orientovaná na osluněné strany 

(jihovýchod, jih, jihozápad) je nezbytné vybavit ţaluziemi s regulací přímého slunečního 

světla. 
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Obr. 1 Situování pracovních míst 

 

Na obr. 1  je situování pracovních míst tak, aby nevznikal odraz oken na obrazovkách . 

Výzkum v oblasti problematiky zrakových obtíţí při práci s počítačem prokázal, ţe 

počítačové obrazovky nekazí zrak (tím, ţe by vyzařovaly zdravotně závadné záření apod.), ale 

způsobují zdravotní obtíţe, mající charakter zrakové únavy, která po odpočinku většinou 

odezní. Dlouhodobé přetěţování zraku můţe pochopitelně vést k jeho trvalému poškození 

(nebo i k neurotickým obtíţím).[9] 

4.1.2   Obtíţe pohybového aparátu ( pracovní  poloha ) 

Obtíţe pohybového aparátu plynou z vynucené polohy těla a vysokého počtu 

opakovaných pohybů ruky, prstů, nadměrně častého pouţívání myši.Vysoký počet pohybů při 

zanedbatelné síle umoţňuje sice vysoké pracovní tempo, ale znemoţňuje relaxaci svalů. Tím, 

ţe jsou zapojovány pouze některé svalové skupiny, dochází k jejich postupnému přetěţování. 

Toto specifické poškození se začíná projevovat zhruba po pěti letech práce na počítači. 

Práce na počítači je práce trvale vsedě. Při trvalém sezení trpí bolestmi zad 60 – 80% 

lidí. I kdyţ vnik obtíţí pohybového aparátu je velmi pravděpodobný, nelze je označit za 

specifické pro práci s počítačem, neboť se vyskytuje u většiny sedavých činností 
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  Charakter obtíţí 

 bolesti páteře, zejména její bederní a krční části 

 bolesti ruky a paţe 

 je prokázáno, ţe s přibývajícím časem práce se zvyšuje počet postiţených 

osob, větší výskyt obtíţí je u ţen, souvislost s věkem nebyla prokázána. 

Na obr. 2 jsou znázorněné polohy sezení, můţeme si všimnout jaký charakter obtíţí způsobuje 

špatná poloha  sezení. 

 

Obr. 2 Polohy sezení [8] 

   Faktory ovlivňující vznik obtíţí pohybového aparátu 

 dlouhodobé sezení ve strnulé poloze, spojené se zvýšeným tlakem na 

meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře (kyfotický sed nesprávné 

prohnutí bederní části páteře) a trvalým předklonem hlavy 

 nevhodné ergonomické uspořádání pracoviště (umístění monitoru spojené s 

předklonem nebo záklonem hlavy, otáčením) 

 nevyhovující typ pracovního sedadla 

 zatíţení malých svalových skupin (nevhodné umístění a sklon klávesnice, 

myši) 

 nedostatečná relaxace 

Na obr. 3 je znázorněno správné sezení při práci s počítačem a ergonomické 

uspořádaní pracoviště. 
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                             Obr. 3  Správné sezení u počítače [8] 

1) – moţnost vertikálního naklánění i natáčení kolem svislé osy, 2) – 50-70 cm (nebo vzdálenost 

paţe), 3) – 60-70 cm dle výšky postavy (u polohovacích stolů v rozmezí 62-82 cm), 4) – 38-54 cm dle 

výšky postavy, 5) – 40-52 cm dle výšky postavy,6) – 103-133 cm dle výšky postavy 

   Hodnocení pracovních poloh 

 

Základním kritériem pro ergonomické hodnocení pracovních poloh je hodnocení 

úhlových parametrů sklonu trupu, hlavy a končetin od referenčních poloh, resp. od neutrální 

polohy. K tomuto účelu byla vypracována řada metodik a přístupů ( observace, goniometrické 

hodnocení, fotografie, video, softwarové přístup apod.). Jejich výběr záleţí především na 

poţadavku přesnosti sledovaných šetření. V praktických podmínkách obvykle vystačíme 

s přímým pozorováním (observací). Dalším kritériem, které určuje vhodnost pracovní polohy, 

je časové kritérium, resp. trvání dané polohy v čase. Pro přesnější hodnocení mohou být dále 

zohledněna i další hlediska, jako např. frekvence polohových změn, stabilita pracovní polohy, 

hmotnost a dráhy pohybů s břemeny apod.[8] 

 

Za nejvýhodnější pracovní polohu se povaţuje sed a stoj, za optimální se povaţuje 

jejich střídání. Obě tyto polohy mají své výhody i nevýhody. Výhodou polohy vsedě oproti 

poloze vstoje je menší statické zatíţení, menší energetický výdej, lepší koordinace pohybů a 
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přesnější práce. Naproti tomu poloha vstoje umoţňuje vyvinutí větší síly a pohybů ve větším 

rozsahu.[2] 

  Prevence 

 ergonomické uspořádání pracoviště (nastavitelná sedačka, opěrky předloktí, 

podloţka pod nohy) ergonomická klávesnice, myš 

 vhodná výška manipulační roviny s klávesnicí (předloktí s nadloktím svírat 

úhel 90°) 

 dostatek místa na pracovním stole 

 střídání poloh při sedu (dynamický sed) 

 kompenzační cvičení 

 vhodná organizace práce (přestávky po 2 hodinách 5 aţ 10 minut, ne déle neţ 6 

hodin práce) [8]     

4.1.3   Psychická zátěţ 

Se vzrůstající sloţitostí technických systémů se zvyšují poţadavky na psychiku 

člověka a dominují přitom nároky na osobnost ve smyslu odpovědnosti, spolehlivosti, 

odolnosti proti psychickému přetíţení – psychické zátěţi. 

Hodnotí se potencionální příčiny stresorů a mikrostresorů, které nepříznivě ovlivňují 

pracovní pohodu, spokojenost a duševní rovnováhu jako obecně platný znak činnosti, resp. 

profese, bez ohledu na individuální schopnosti a vlastnosti zaměstnance. 

Ukazatele psychické zátěţe se také posuzují dle stanovených podmínek pro 

kategorizaci prací. 

   Charakter obtíţí: 

 neurotizace pracovníka 

 sníţení pracovní výkonnosti (vţdy) 

 chronická nespokojenost 

 oslabení psychické vyrovnanosti 

 závaţnější neurotické poruchy 
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 psychosomatická onemocnění 

   Faktory psychické zátěţe 

 práce v nuceném tempu – takový způsob práce, při němţ si zaměstnanec 

nemůţe volit pracovní tempo a jeho činnost je podřízena rytmu strojního 

zařízení nebo jiných osob 

 monotónní práce - pracovní činnost, při níţ je charakteristické opakování 

stále stejných úkonů pohybových nebo úkolových s omezenou moţností 

zásahu zaměstnance do průběhu této činnosti 

 práce pod časovým tlakem – spojená s vysokým pracovním tempem a 

omezenými moţnostmi přestávek a odpočinku, coţ je příčinou rychlého 

nástupu únavy a nedostatečné moţnosti zotavení organismu 

 práce spojená s vysokými nároky -  v oblasti jednání a vzájemné kooperace 

mezi jednotlivci a činnosti, kdy je zaměstnanec vystaven interpersonálním 

konfliktům, frustraci a negativním emočním tlakům 

 riziko ohroţení zdraví jiných osob - představuje činnosti, při níţ musí být 

striktně dodrţována pravidla bezpečného chování, náročnost práce vyplývá 

z moţného rizika 

 práce ve třísměnném a nepřetrţitém pracovním reţimu 

 práce pouze v nočních směnách [1]    

 

   Prevence: 

 vhodný reţim práce a odpočinku (přestávky 5 aţ 10 minut po 2 

hodinách práce, ideální  je moţnost volit individuální přestávky dle 

potřeby) 

 dostatečný zácvik pracovního na všechny úkoly 

 dodrţování ergonomických zásad pracoviště [8]     
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4.1.4   Mikroklimatické podmínky 

Mikroklimatické podmínky označované téţ jako tepelně vlhkostní podmínky jsou 

určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu. Tyto  fyzikální veličiny 

vymezují subjektivní pocity pohody či nepohody, v extrémních případech je lze posuzovat 

jako škodliviny s negativním působením na zdraví člověka. 

Charakter obtíţí 

Lze je rozdělit do čtyř skupin: 

 postiţení očí a horních cest dýchacích: pocity dráţdění a pálení očí, nosu, 

nosohltanu, slzení a rýma 

 postiţení dolních cest dýchacích: tlak na prsou, dušnost, někdy aţ astmatického 

rázu 

 koţní dráţdění, svědění, zčervenání pokoţky, vyráţka 

 centrálně nervové, jako bolesti hlavy, letargie, někdy naopak vznětlivost, 

sníţení pracovní kapacity a paměti, poruchy nočního spánku s denní ospalostí, 

nesoustředivost, únava 

 

Faktory ovlivňující vznik obtíţi působením mikroklimatických podmínek 

Moţné nepříznivé vlivy objektů s umělým ovzduším - klimatizovaných objektů (v 

případě, ţe dojde ke špatnému návrhu, dimenzování, pouţívání nebo provozu klimatizačních 

zařízení) jsou:  

 místní diskomfort z nevhodných mikroklimatických podmínek (technologické 

podmínky mohou být značně odlišné od hygienického optima),  

 změny elektroiontového mikroklimatu oproti venkovnímu prostředí, šíření 

kontaminovaného vzduchu ve větraném prostoru (zanášení škodlivin na pracoviště, 

kde se s danými látkami nepracuje, šíření prachů, mikrobiální znečištění vzduchu 

při nedostatečné údrţbě klimatizačního zařízení),  

 stísňující pocit uzavřeného prostředí (nemoţnost „vyvětrat“ otevřeným oknem).  
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Prevence 

 Konvenčni teplo - účinné větrání 

 Zvlhčovače vzduchu - v zimním období 

 Vhodná organizace práce - stanovení optimálního reţimu práce a 

odpočinku [13]      

4.1.5   Hluk 

Hluk způsobený vnitřními zdroji např. (hlučný ventilátor, hlučící disky, tiskárny, 

klimatizace) je vnímán rušivěji a s větší intenzitou. Hluk způsobený vnějšími zdroji (doprava, 

výrobní prostory) není většinou dominantní, ale můţe zhoršit celkovou situaci na pracovišti. 

Hladina hluku nesmí překračovat stanovené hodnoty pro daný typ osmihodinové 

práce: 

 45 dB pro duševní práce koncepčního charakteru, s převahou tvořivého 

myšlení, 

 65 dB pro duševní práce vyţadující značnou pozornost a soustředěnost. 

 Zvýšený hluk na pracovišti sice zpravidla nepoškozuje přímo sluchové ústrojí, ale 

způsobuje nesoustředěnost, podráţděnost, bolesti hlavy. Tyto jevy se nejčastěji vyskytují na 

pracovištích velkoplošných kancelářích( banky, pojišťovny). [8]        

Prevence 

Opatření ke sníţení 

 Technická opatření - změna podmínek provozu zdrojů hluků, změna 

konstrukce strojů a zařízení, které jsou zdrojem hluku v pracovním 

prostředí. 

 Technologická opatření- změna technologie , náhrada za méně hlučnou 

případně bezhlukovou. 

 Organizační opatření- úprava délky expozice, přesun směn, přestávky, 

odpovídající  lékařská preventivní péče. 
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Pokud při pouţívání nelze hygienické limity dodrţet mohou být tyto zdroje 

provozovány jen na základe povolení orgánu ochrany veřejného zdraví.ten vydá povolení 

pouze tehdy bude-li hluk sníţen na rozemne dosaţitelnou míru.[1] 
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5   LEGISLATIVA BOZP 

Dále je uveden přehled základní legislativy pro oblast BOZP v ČR se SR a provedeno 

vzájemné srovnání. 

5.1   Legislativa pro oblast BOZP ve SR 

 

ZÁKON č. 124/2006 Z.z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A O 

ZMĚNE A DOPLŇENÍ ŇĚKTERÝCH ZÁKONŮ 

 

Předmět zákona  

Zákon stanovuje všeobecné zásady a základní podmínky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a na odstranění rizik a faktorů podmiňujících vznik pracovních úrazů, 

chorob z povolání a jiných poškození zdraví při práci. 

 

Působnost zákona 

 Zákon se vztahuje na zaměstnavatele a zaměstnance ve všech odvětvích výrobní i 

nevýrobní sféry. 

Povinnosti a opatření stanovené zákonem se v rozsahu vzhledem na povahu činnosti 

vztahuji také na  

  ústav na výkon trestu odnětí slobody pro mladistvé a právnickou 

osobu při zařazení odsouzeného do práce. 

 fyzickou osobu, která je podnikatelem a není zaměstnavatelem, a na 

jeho příbuzných, sourozence a manţela, pokud se podílejí na její 

podnikatelských úloh. 

 organizátora dobrovolných všeobecně prospěšných aktivit a na 

fyzickou osobu vykonávající práci podle pokynů organizátora 

dobrovolných aktivit 

 fyzickou osobu, která se nachází s vědomím zaměstnavatele ne jeho 

pracovišti nebo v jeho prostoru 

Působnost zákona můţe být jiným zákonem omezena nebo vyloučena při určitých 

činnostech vykonávaných v sluţebním poměru. Zaměstnavatel je povinný při vykonávání 

určených činností zabezpečit nejvyšší moţnou úroveň bezpečnosti ochrany zdraví při práci.  
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NAŘÍZENÍ VLÁDY SLOVENSKÉ REPUBLIKY č.159/2001 Z. z. O MINIMÁLNÍCH 

BEZPEČNOSTNÍCH A ZDRAVOTNÍCH POŢADAVCÍCH PŘI POUŢÍVÁNÍ 

PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 470/2003 Z.z. 

 

Předmět úpravy 

Nařízení vlády Slovenské republiky o minimálních bezpečnostních a zdravotních 

poţadavcích při pouţívání pracovních prostředků upravuje minimální bezpečnostní a 

zdravotní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pouţívání 

pracovních prostředků zaměstnanci. 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY SLOVENSKÉ REPUBLIKY č.511/2004 Z. z. O KRITÉRIÍCH NA 

ZATŘÍDENÍ PRÁC DO KATEGÓRIÍ Z HLEDISKA ZDRAVOTNÍCH RIZÍK A O 

NÁLEŢITOSTECH NÁVRHU NA ZATŘÍDOVANÍ PRÁCÍ DO KATEGORIÍ 

 

Předmět úpravy 

Nařízením vlády se stanovují kritéria na zatřiďovaní prací do kategorií z hlediska 

zdravotních rizik a náleţitostech návrhu na zatřídění prací do kategorií. 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY SLOVENSKÉ REPUBLIKY č.395/2006Z. z. O MINIMÁLNÍCH 

POŢADAVCÍCH NA POSKYTOVÁNÍ A POUŢÍVÁNÍ OSOBNÝCH OCHRANNÝCH 

PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

Předmět úpravy 

Nařízení vlády ustanovuje minimální poţadavky na poskytování a pouţívání osobních 

ochranních pracovních prostředků potřebných na ochranu ţivota a zdraví při práci. 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY SLOVENSKÉ REPUBLIKY č.392/2006 Z. z O MINIMÁLNÍCH 

BEZPEČNOSTNÍCH A ZDRAVOTNÍCH POŢADAVCÍCH PŘI POUŢÍVÁNÍ 

PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

Předmět úpravy 

Nařízení vlády stanovuje minimální poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při pouţívaní pracovních prostředků při práci. 

 

VYHLÁŠKA MZ SR č.542/2007 Z. z. O PODROBNOSTECH O OCHRANĚ ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI PŘED FYZICKOU ZÁTĚŢÍ PŘI PRÁCI, PSYCHICKOU PRACOVNÍ 

ZÁTĚŢI A SENZORICKOU ZÁTĚŢÍ PŘI PRÁCI. 

 

Předmět úpravy 

Vyhláška stanovuje: 
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 poţadavky na místo výkonu práce v souvislosti s omezováním zvýšené 

fyzické zátěţe při práci, 

 přípustné hodnoty celkové fyzické zátěţe zaměstnanců, 

 přípustné hodnoty lokální svalové zátěţe ve vztahu k svalovým silám a 

frekvenci pohybů, 

 hodnocení pracovních poloh z hlediska fyziologie práce, 

 opatření  které vyloučí nebo sníţí na nejbliţší moţnou a dosaţitelnou míru 

zvýšenou fyzickou zátěţ při práci, 

 postup při hodnocení psychické pracovní zátěţe, 

 kritéria zvýšené psychické pracovní zátěţe, 

 opatření, které vyloučí nebo sníţí na nejniţší moţnou a dosaţitelnou míru 

zvýšenou psychická zátěţ při práci, 

 postup při hodnocení senzorické zátěţe při práci, 

 opatření, které vyloučí nebo sníţí na nejniţší moţnou a dosaţitelnou míru 

zvýšenou senzorickou zátěţ při práci. 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY SLOVENSKÉ REPUBLIKY č.276/2006 Z. z. O MINIMÁLNÍCH 

BEZPEČNOSTNÍCH A ZDRAVOTNÍCH POŢADAVCÍCH PŘI PRÁCI SE 

ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI. 

 

Nařízení vlády stanoví minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

se zobrazovacími jednotkami. [11,12] 
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5.2   Legislativa pro oblast BOZP v ČR 

 

ZÁKON č.262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE, VE ZNĚNÍ PROVADĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Zákoník práce : 

 upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,  

 upravuje rovněţ právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, 

které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,  

 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství,  

 upravuje téţ některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle 

písmene a). 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 101 a § 102 ( Předcházení 

ohroţení ţivota a zdraví při práci) 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům. 

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 

taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících 

faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být 

zařazeny do kategorie niţší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 

pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodrţovat metody a způsob 

zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 
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(4) Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 

zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 

opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. 

(5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení 

negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a 

materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejniţší počet nutný pro 

zajištění provozu, 

g) plánování při provádění prevence rizik s vyuţitím techniky, organizace práce, pracovních 

podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodrţování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a 

pracovních podmínek. 
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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, JAK VYPLÝVÁ ZE ZMĚN PROVEDENÝCH ZÁKONEM  č.362/2007 Sb. 

  

Předmět úpravy 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti 

na zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

ZÁKON č.258/2000 Sb., O OCHRANĚ VERĚJNÉHO ZDRAVÍ A OZMĚNĚ 

NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCICH ZÁKONŮ 

 

Předmět úpravy 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a 

podpory veřejného zdraví a soustavu orgánu ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoc. 

§ 37 Kategorizace prací  

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro 

zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do 

kategorií stanoví prováděcí právní předpis, hodnocení rizika a minimální ochranná opatření 

stanoví zvláštní předpis. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb 

prozatímně uţívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.361/2007 Sb., KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

 

Zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 

 rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody  a 

způsob  jejich zjišťovaní 
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 způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance  ( dále 

jen „hodnocení zdravotního rizika“), 

 minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

 podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údrţby při 

práci s olovem, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, 

s azbestem, biologickými činiteli a v zátěţi chladem nebo teplem, 

 bliţší podmínky poskytování ochranných nápojů, 

 bliţší hygienické poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

 bliţší poţadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěţi teplem 

nebo chladem, při práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, 

biologickými činiteli a při fyzické zátěţí, 

 bliţší poţadavky na práci se zobrazovacími jednotkami 

 některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke 

zvýšení expozice na úroveň, která můţe vést k bezprostřednímu ohroţení zdraví nebo 

ţivota (dále jen nadměrná expozice) zaměstnance vystaveného chemické látce nebo 

prachu, 

 rozsah informací k ochraně zdraví při  práci s olovem, při nadměrné  expozici 

chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci 

s biologickými činiteli a při fyzické zátěţi, 

 minimální poţadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo můţe být 

zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujících azbest.  

19.3.2010 vyšlo v platnost a od 1.5 nabude účinnost nařízení vlády č.68/2010 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb. [14] 

5.3   Srovnání legislativ v ČR se SR 

Národní politiky České republiky a Slovenské republiky v oblasti BOZP vyjadřuje 

vůli nejvyšších výkonných orgánů státu zajistit odpovídající podmínky pro zachování 

maximální pracovní kapacity pracovní síly v rámci udrţitelného ekonomického a sociálního 

rozvoje tak, aby byla zajištěna v daném vnitřním i vnějším prostředí co nejvyšší celková 

výkonnost ekonomiky a přitom bylo naplněno ústavní právo upravené v čl. 28 Listiny 
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základních práv a svobod - na uspokojivé pracovní podmínky. Kaţdá země má svůj vlastní 

model řešení politiky BOZP.  

Ve Slovenské republice je výrazný model legislativy ve vydaní základního zákona o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k tomu vykonávající vyhlášky. 

V České republice je to nosný program prostřednictvím Zákoníku práce, ke kterému 

jsou taktéţ vydávány prováděcí a související předpisy a nařízení vlády. 

Lze konstatovat, ţe postupy jsou skoro shodné, protoţe oba sledují dosaţení stejného cíle.  
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6   IDENTIFIKACE RIZIK  

V této kapitole je uveden přístup k posuzování rizik a jejich vyhodnocení i metody 

analýzy rizik. 

6.1   Hodnocení pracovních rizik 

Kaţdý zaměstnavatel se musí připravit na povinnosti posuzovat rizika na pracovišti a 

přijímat odpovídající opatření potřebná pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Příprava 

má být systematická a je vhodné vypracovat plán posuzování rizik, který bude zahrnovat 

následní kroky: 

 stanovení účelů, pro který se analýza provádí, 

 stanovení pracovní skupiny, která se bude podílet na procesu posuzování a 

zabezpečení její přípravy, 

 zabezpečení potřebných podkladů a informací, 

 popis pouţité metody posuzování rizika, 

 zainteresování vedoucích pracovníků na realizaci výsledku posuzování rizik 

 zavedení výsledků posuzování rizik do organizace práce a vzdělávání pracovníku, 

 zabezpečení opakovaného posuzování rizika. 

Posuzování rizika můţe mít různý rozsah a obsah , rozličné formy a postupy, coţ závisí na : 

 účelu analýzy, 

 druhu nebezpečí a ohroţení, 

 velikost provozu a ekonomické činnosti 

Strategie posuzování rizik vychází z účelu, pro který se analýza provádí. Ve strategii má 

být stanoven postup posuzování rizik, definovány posuzované systémů, zjištěny nebezpečí, 

definovány pracovní postupy a pracovní aktivity. 

Posuzování rizik můţe zvládnout i sám zaměstnavatel, zejména jedná-li se o malý a 

jednoduchý provoz. Ve sloţitějších provozech, kde se nachází různá technická zařízení a 

technologie a jsou vykonávány různé činnosti, je třeba posoudit rizika komplexně a 

systematicky.posuzováním rizik je vhodnější pověřit pracovní skupinu neţ pouze jednu 

osobu. V pracovní skupině by měl být jednak odborník pro teorii hodnocení rizik a také 

praktici, kteří dostatečně znají provoz, technologii nebo posuzované zařízení. Je potřebné aby 
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hodnotitelé byli dostatečně kvalifikování v dané oblasti. Mají mít schopnosti identifikovat 

nebezpečí, analyzovat moţná ohroţení člověka identifikovaným nebezpečím a vědět 

odhadnout pravděpodobnost a závaţnost rizika. 

Osoby, které mají posuzovat rizika, potřebují znát široký okruh informací: 

 organizace práce a pracovní postupy, 

 poţívané zařízení, technologie a materiály, 

 statistiku, rozbor a vývoj úrazovosti, 

 zdroje rizik a rizika, která jsou jiţ známá, 

 pravděpodobnost a závaţnost rizik, 

 počet ohroţených osob, rozsah předpokládaných škod, 

 předpisy, normy a poţadavky na bezpečnost 

Informace je moţné získat z následujících zdrojů: 

 technické a provozní dokumentace, 

 organizačních a technických předpisů podniku, 

 údajů o úrazovosti, nemocnosti a o poruchách, 

 záznamů z interních a externích kontrol, 

 legislativních předpisů, norem včetně evropských, odborné literatura. [4] 

Pro posuzování a řízení rizik nejsou stanovena jednotná pravidla, k tomu aby postup byl 

jednoduchý a systematický lze doporučit následující kroky,vycházející z ČSN EN 1050.[10] 
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Obr. 4 Postup při analýze rizik [4] 

                           

Z uvedeného postupu při analýze rizik (obr.4) vyplývá, ţe prvním krokem 

systematického posuzování rizika je výběr posuzovaného systému, kterým můţe být stroj, 

zařízení, technologie, pracovní prostor, pracovní činnost, pouţívaný materiál atd. 

Posuzuje-li se vybraný systém (stroj, činnost, pracovní prostor atd.), je třeba v něm 

identifikovat vlastnosti, charakteristiky a aspekty, které jsou moţnou příčinou vzniku 

negativního jevu – škody, úrazu, ohroţení zdraví. Pro identifikaci nebezpečí, je třeba určit , 
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jak mohou způsobit negativní jev – úraz, škodu. Při stanovení ohroţení mají posuzovatelé 

zohlednit následující aspekty: 

 Kdo můţe být vystaven působeni nebezpečí. 

 Jaký je dosah působeni nebezpečí. 

 Charakteristiku nebezpečí, vytváření nebezpečných situaci a úroveň ochrany. 

 Kombinace identifikovaných nebezpečí. 

Obecně se předpokládá, ţe posuzovaný systém splňuje bezpečnostní poţadavky dané zákony, 

vyhláškami, směrnicemi, technickými normami atd. Na základe zkušenosti se jeví vhodné 

zařadit právě posouzení plnění poţadavků předpisů a norem ještě před zhodnocením rizika. 

 Hodnocení rizik lze provést různými formami, metodami, coţ závisí na získaných 

informacích, moţnostech posuzovatelů, ale také na účelu posuzování rizik a druhu ohroţení. 

[4] 

6.2   Metody hodnocení rizik 

Pro hodnocení pracovních rizik při práci lze pouţít jak jiţ bylo řečeno různé metody, 

z nichţ mnohé nebyly navrţeny pro problematiku pracovních rizik, ale většinou pro 

identifikaci technologických nebezpečí. Proto je nutné je kombinovat i s jinými zdroji 

informací-prohlídky pracovišť,dotazníky atd. Pouţít lze například následující metody: 

 „WHAT – IF“ („Co se stane, kdyţ….) je zaloţena na brainstormingu, při 

kterém kvalifikovaný pracovní tým prověřuje formou dotazů a odpovědí 

události, které se můţou v procesu  vyskytnout. Odhadují se následky 

vzniklého stavu nebo situace, navrhují se opatření a doporučení. 

 Analýza pomocí kontrolních seznamů (Check list) – vyuţívají se kontrolní 

seznamy jednotlivých poloţek, které analyzují stav systému. 

 Metoda VÚBP Praha – Metoda posuzuje rizika hlediska pravděpodobnosti 

vzniku nehody a jejich následků. Stanovení pravděpodobnosti a moţného 

následku nehody umoţní určit kategorii rizika. 

 Metoda BOCHEM – umoţňuje s dostatečnou přesností stanovit stupeň 

nebezpečnosti jednotlivých nebezpečných faktorů. Podstatou metody je 
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formulace kritérií, na kterých je závislý stupeň nebezpečnosti nebezpečného 

faktorů.  

 Kittsova metoda – je určena pro hodnocení méně závaţných zdrojů rizik 

prostřednictvím tzv. Karty pro hodnocení ohroţení nebezpečím. Karty jsou 

určeny pro jednotlivá rizika související s výkonem práce.[7] 
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7   HODNOCENÍ RIZIK NA POČÍTAČOVÉM PRACOVIŠTI 

Zvýšený zájem o počítačová pracoviště je dán neustále se zvyšující nutností vyuţívaní 

informační a výpočetní techniky. Se základy práce s počítačem se dnes jiţ seznamují 

prostřednictvím her i děti, ve školním věku se pro ně stává počítač běţným vyučovacím 

prostředkem. Pouţívání počítačů je rozšířeno nejen v kancelářích, domácnostech, ale 

prakticky ve všech odvětví průmyslu, v dopravě, sluţbách apod. I kdyţ o zdravotních 

důsledcích  práce s počítačem vyšla celá řada odborných publikací a článků, v praxi se 

opakovaně setkáváme s řadou závad nejrůznějšího charakteru, a to zejména ergonomické 

povahy.[2]  

Jak uţ bylo zmíněno v úvodu práce, mezi hlavní rizika při práci s počítačem patří 

zejména hlukové podmínky pracoviště, zraková zátěţ, potíţe pohybového aparátu a  

psychická zátěţ. 

   Pro identifikaci potíţí pohybového aparátu jsem zvolil analýzu pomocí kontrolních 

seznamů (Check list), který přímo hodnotí kritéria pro uspořádání pracovního místa v sedě a 

pro práci s VDU (Visual display unit). Pro identifikaci rizika zrakové zátěţe či hlukových 

podmínek na pracovišti jsem provedl vlastní měření těchto rizikových faktorů pomocí 

měřících přístrojů a jejich následné porovnání s danými hygienickými limity.  

7.1   VYUŢITÍ KONTROLNÍCH SEZNAM (Check Listů) 

Kontrolní seznam je postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (Check list) jsou zpravidla 

generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které 

souvisejí se systémem a potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod, 

úrazů. Jejich struktura se můţe měnit od jednoduchého seznamu aţ po sloţitý formulář, který 

umoţňuje zahrnout různou relativní důleţitost parametru (váhu) v rámci daného souboru.  

V tab.1 je zpracován Check list pro vyhodnocení kritérií pro uspořádání pracovního 

místa v sedě. 
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Tab. 1 Check list pro práci s VDU - kritéria uspořádání pracovního místa v sedě.[15] 

 

Kritéria 
Doporučené 

rozměry 

Výsledky 

měření 
Přijatelné 

Pracovní výška rukou 56-91cm 73cm ano  ne 

Výška displeje 68-84cm 70cm ano ne 

Tloušťka povrchu pracovní 

desky 

5cm 6cm ano ne 

Hloubka prostoru pro kolena 

min. 

53cm 48cm ano ne 

Šířka prostoru dop. 61cm 63cm ano ne 

Prostor pro stehna min. 20cm 28cm ano ne 

Vzdálenost provádění práce 2,21-10cm 9cm ano ne 

Hloubka prostoru pro nohy 15cm 16cm ano ne 

Vzdálenost zadní časti 

prostoru pro nohy 

61cm 65cm ano ne 

 

Na obrázku 5 je vidět pracovníka přímo při výkonu práce. Z následujících naměřených hodnot 

(viz tab. 1) v porovnání s doporučenými limity (rozměry) je patrné, ţe ve většině případů tyto 

hodnoty odpovídají doporučeným limitům (rozměrům) i kdyţ jsou někdy na hranici 

povolených hodnot. Jediné kritérium, které neodpovídá doporučené hodnotě je hloubka 

volného prostoru pro kolena. Toto můţe být problém hlavně v případě pracovníka s velkou 

osobní výškou.  

 

                                 Obr. 5 Pracovní místo [Vlastní zdroj] 
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V tab. 2 je zpracován Check list pro práci s VDU. 

 

        Tab. 2 Checklist pro práci s VDU [15] 

1. Zajišťuje pracovní místo dostatek místa:  

Horizontálně pro stehna ano ne 

Vertikálně pro dolní končetiny ano ne 

Pro dolní končetiny na podlaze ano ne 

Pro neutrální polohu zápěstí ano ne 

2. pracovní sesadlo  

Snadno nastavitelné prvky ano ne 

Vhodné čalounění ? ano ne 

Zajišťuje oporu zad? ano ne 

Je dostatečná opora zad v bederní oblasti? ano ne 

3. Je nastavitelná výška umístnění klávesnice, je klávesnice 

vhodně umístněná 

ano ne 

4. Je klávesnice oddělená od počítače? ano ne 

5. Jsou při práci s klávesnicí vynakládány minimální síly? ano ne 

6. Je dostatek místa pro dokumentaci? ano ne 

7. Je moţná opěra rukou, je-li potřeba? ano ne 

8. Jsou odstraněny jasy v zorném poli? ano ne 

9. Nejsou odlesky a odrazy v obrazovce? ano ne 

10. Je umoţněna dostatečná pozorovací vzdálenost od obrazovky? ano ne 

11. Je dostatek místa na další prováděné aktivity? ano ne 

12. Jsou uplatňovány dostatečné přestávky na oddech? ano ne 

13. Jsou zaměstnanci školeni v ergonomii práce s VDU ano ne 

 

Podmínky stanovené Check listem jsou zcela vyhovující. 
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7.2   Popis pracoviště 

Pro měření hluku a osvětlenosti byly zvoleny kancelářské prostory telefonické 

společnosti (Call centra). 

Na tomto pracovišti  jsou umístěny velké pracovní stoly. Kaţdý pracovní stůl je 

rozčleněný na 4 pracovní místa. Součástí kaţdého pracovního místa je nastavitelné otočné 

křeslo, počítač, monitor, klávesnice, myš a telefonní linka propojená se sluchátkem pro 

komunikaci se zákazníkem. Tyto stoly jsou rozmístěny po kanceláři ve třech řadách. V této 

velké kanceláři se nachází celkem 25 pracovních stolů. To znamená, ţe při plné obsazenosti 

zde najednou pracuje 100 lidí. Pohled na velkoplošnou kancelář je na obr.6. 

Pracovní náplň kaţdého zaměstnance je zaloţená na neustálé komunikaci se 

zákazníkem, která se provádí pomocí sluchátka upevněného na hlavě. Zaměstnanec při své 

práci neustále sedí na svém pracovním místě.  

 

 

 

Obr. 6 Velkoplošná kancelář [Vlastní zdroj] 

7.3 Měřící přístroje  

Měření hluku a intenzity osvětlení v kanceláři jsem prováděl pomocí následujících 

přístrojů.  
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7.3.1   Acouststilyzer AL1 

Multifunkční akustický analyzátor je vhodný k profesionálnímu vyuţití při analýze 

akustických signálů. Acoustilyzer AL1 (obr.7) nabízí mnoho funkcí jako například měření 

hladiny hluku, dobu dozvuku, měření polarity reproduktorů atd. 

 

Technické údaje 

 

Obr 7 Acouststilyzer AL1 

7.3.2   Lutron LX-105  Digitální luxmetr 

Digitální luxmetr Lutron LX - 105 má 3 rozsahy v širokém měřícím pásmu 

0÷50000lux, 0÷5000fc. Senzor pouţívá fotodiodu, barevný korekční filtr, splňuje C.I.E. 

Výběr typu osvětlení ţárovkové, zářivkové, denní, výbojkové. Nastavení nuly,funkce DATA 

HOLD, průměr, MIN/MAX, automatické vypínání, relativní měření 

Technické údaje 

Vstup dat rozhraní RS 232 

Napájení/ Spotřeba baterie 9V typ 006P/ 5,3mA 

Rozměry  180x72x32mm 

Hmotnost 335g 

                                                                                                     Obr 8 Lutron LX-105 

 

 

 

 

Displej Grafický LCD, 64x100 pixelů s podsvícením 

Napájení 3xAA baterii (alkalické) 

Pracovní teplota 0º aţ +45°C 

Vlhkost XLR, RCA 

Měřící vstupy 3,5 mm jack vhodný pro běţné druhy sluchátek 

Zbytkový hluk >12uV 

Rozměry 163x86x42 mm, 300g 
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7.3.3   Barometr GBP 2300 

K měření aktuálního tlaku jsem pouţil barometr GBP 2300 vzduchu i s nastavitelnou 

výškou vstupu k přepočtení nadmořské výšky. 

 

Technické údaje 

Tlak vzduchu 0 aţ 1300mbar 

Rozlišení 1mbar 

Přesnost +/- 0,25% FS +/- 1digit 

Rozměry 160x67x30mm 

Hmotnost 135g 

             Obr 9 Barometr GBP 2300 

 

7.4   Podmínky měření 

Pracoviště se nachází v 2.NP tříposchoďové  budovy a je osvětleno umělým 

osvětlením. Měření probíhalo za plného provozu tak aby byli co nejlépe simulovány 

podmínky na pracovišti. Bylo prováděno třikrát, z důvodu ověření  správností výsledků.  

Měření bylo provedeno za podmínek: 

 Nadmořská výška -164,5m 

 Teplota vzduchu - 25,5°C 

 Atmosférický tlak - 989hpa 

Před samotným měřením hluku a osvětlenosti jsem provedl hodnocení  prostorových 

poţadavků na pracoviště podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.[5] 

Rozměry pracoviště:  

délka=40m, šířka=15m, výška=3,1m 

V=40*15*3,1=1860m³ 

S=40*15=600m² 

Světlá výška prostoru  určeného pro trvalou práci musí být při : 

 Ploše Od 51 do 100m² nejméně 2,7m 

 Ploše Od 101 do 2000m² nejméně 3m 

Volná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou 

práci nejméně 2m², mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty a, nesmí být stabilním 

zařízením zúţena pod 1m. 

Objemový prostor na pracovištích musí být pro jednoho zaměstnance: 
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 12m³ vzdušného prostoru pro práci vykonávané v sedě, 

 15m³ vzdušného prostoru pro práci ve stoje, 

 18m³ vzdušného prostoru při těţké tělesné práci.[5] 

 

Pracoviště splňuje  hygienické limity na prostorové podmínky z hlediska světlé výšky 

(3,1m), volné podlahové plochy (6m²) a vzdušného prostoru na osobu (18,6m³), ale je třeba 

připomenout, ţe uvedené hodnoty jsou na hranici hygienických limitů. 

 Na obr. 10 jsou znázorněné zvolené body měření.Výška vodorovné srovnávací roviny byla 

v souladu s normou stanovena na  0,85 m nad podlahou. 

 

Obr. 10 Znázornění jednotlivých měřících bodů na pracovišti 

7.5   Naměřené hodnoty hluku a intenzity osvětlení 

7.5.1   Naměřené hodnoty hluku 

Měřené hodnoty hlukové zátěţe jsou kvůli kompletně zpracované uvedeny tabulkově 

v příloze 1. Měření kaţdého bodu trvalo 2 minuty, s přednastaveným cyklem ukládání hodnot 

2s. Pro názornost je uvedena tabulka 3 s naměřenými výstupními hodnotami v měřeném bodě 

1. 

.  
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Tab. 3 Naměřené hodnoty hluku v 1. bodě 

 

Pořadí 

Datum 16.4.2010  

Bod č.1   

Čas Hodnota Jednotka 

1 10:01:11 76,5 dB 

2 10:01:13 74,3 dB 

3 10:01:15 73,1 dB 

4 10:01:17 72,6 dB 

5 10:01:19 72,6 dB 

6 10:01:21 72,1 dB 

7 10:01:23 71,7 dB 

8 10:01:25 71,7 dB 

9 10:01:27 72,1 dB 

10 10:01:29 71,8 dB 

11 10:01:31 72,0 dB 

12 10:01:33 72,2 dB 

13 10:01:35 72,0 dB 

14 10:01:37 71,8 dB 

15 10:01:39 71,5 dB 

16 10:01:41 71,3 dB 

17 10:01:43 71,1 dB 

18 10:01:45 70,9 dB 

19 10:01:47 70,8 dB 

20 10:01:49 70,7 dB 

21 10:01:51 70,6 dB 

22 10:01:53 70,5 dB 

23 10:01:55 70,3 dB 

24 10:01:57 70,2 dB 

25 10:01:59 70,1 dB 

26 10:02:01 70,0 dB 

27 10:02:03 69,8 dB 

28 10:02:05 69,8 dB 

29 10:02:07 69,7 dB 

30 10:02:09 69,7 dB 

31 10:02:11 69,6 dB 

32 10:02:13 69,5 dB 

33 10:02:15 69,4 dB 

34 10:02:17 69,4 dB 

35 10:02:19 69,4 dB 

36 10:02:21 69,4 dB 

37 10:02:23 69,5 dB 

38 10:02:25 69,6 dB 

39 10:02:27 69,7 dB 

40 10:02:29 69,6 dB 

41 10:02:31 70,0 dB 

42 10:02:33 70,0 dB 

43 10:02:35 70,0 dB 

44 10:02:37 69,9 dB 

45 10:02:39 69,9 dB 

46 10:02:41 69,8 dB 

47 10:02:43 69,8 dB 

48 10:02:45 69,8 dB 

49 10:02:47 69,8 dB 

50 10:02:49 69,8 dB 

51 10:02:51 69,7 dB 

52 10:02:53 69,7 dB 

53 10:02:55 69,6 dB 

54 10:02:57 69,6 dB 

55 10:02:59 69,5 dB 

56 10:03:01 69,5 dB 

57 10:03:03 69,5 dB 

58 10:03:05 69,4 dB 

59 10:03:07 69,4 dB 

60 10:03:09 69.3 dB 



V tabulce 4 jsou uvedeny vypočítané průměrné hodnoty hlukové zátěţe ve 

stanovených bodech pro všechna tři měření. Průměrnou hodnotu jsem vypočítal aritmetickým 

průměrem podle vztahu: 

 

 

͞       aritmetický průměr 

  počet itervalů 

                          naměřené hodnoty hluku 

Podle tohoto vztahu jsme vypočítali jednotlivé údaje v následující tabulce.  

 

Tab. 4 Vypočítané průměrné hodnoty hluku v jednotlivých bodech měření 

Bod č. Měření č.1 Měření č.2 Měření č.3 

1 70,5 68,2 69,7 

2 68,1 67,4 66,5 

3 69,2 71,3 71,1 

4 69,8 74,7 67,2 

5 72,7 71,5 75,7 

6 73,7 75,1 70,2 

7 66,3 65,8 65,6 

8 71,6 69,8 72,2 

  

Naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 65,6-75,7 dB coţ  je v souladu 

s hygienickými limity pro běţnou osmihodinovou pracovní směnu, které nesmí překročit 

ekvivalentní hladinu vyšší neţ 85 dB. Z výsledků vyplývá ţe hodnoty hlukové zátěţe 

naměřené v kancelářských prostorech splňují hygienické limity ( 85dB pro osmihodinovou 

pracovní směnu) . 

Veškeré vypočítané aritmetické průměry hodnot hluku jsou pro větší přehlednost znázorněny 

v grafu 2. 
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Graf 2 Průměrné hodnoty naměřeného hluku v jednotlivých bodech měření 

 

Maximální hodnoty, v měřených bodech byly dosaţeny při telefonické komunikaci se 

zákazníkem. 

7.5.2   Naměřené hodnoty intenzity osvětlení 

Hygienické minimum pro intenzitu osvětlení je pro trvale uţívané pracoviště 200 lux, 

v místnostech bez denního osvětlení 300 lux. Měření osvětlenosti bylo prováděno na 

pracovním místě před počítačem ve vodorovné rovině 0,85m nad podlahou v souladu 

s normou ČSN 360011-1.[6] V tabulce č.5 jsou uvedené naměřené hodnoty intenzity osvětlení 

v jednotlivých bodech. 

Tab.5 Naměřené hodnoty intenzity osvětlení v jednotlivých bodech měření 

Body 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hodnoty 387 287 313 676 108 109 120 167 

Jednotky lux lux lux lux lux lux lux lux 

 

Z naměřených hodnot v tabulce 5 je vidět  ţe body 5,6,7,8 jsou pod hranicí 

hygienického limitu. Tyto nízké hodnoty způsobuje především skutečnost, ţe na pracovišti 

bylo v těchto místech sníţené osvětlení způsobeno zataţenými ţaluziemi, coţ bránilo 

průchodu denního světla do kanceláře, nejde tedy o nedostatečné osvětlení . V bodech 1-3  
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měli zaměstnanci rozestřené ţaluzie a pracovali u denního světla. Je zřejmé, ţe denní světlo 

v tomto případě vyhovuje v rámci hygienického limitu. V bodě 4 si pracovník k dennímu 

světlu ještě přisvítil stolní lampou a tím se zvýšila naměřená hodnota osvětlení dvojnásobně. 

Pro lepší znázornění jsou tyto hodnoty zakresleny v následujícím grafu 3. 
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Graf 3 Naměřené hodnoty intenzity osvětlení v jednotlivých bodech měření 

 

7.6   Vyhodnocení měření 

Před samotným měřením bylo nutné znát limitní hodnoty pro jednotlivá měření. Pro 

měření hluku byla tato hodnota 85 dB a pro osvětlení 300 lux. Měření hluku probíhalo za 

provozu tak, aby byly simulovány podmínky a výsledky byly co nejobjektivnější.  

Naměřené hodnoty hluku na jednotlivých místech se mnoho nelišily, byly v rozmezí 

65,6 – 75,7 dB. Z výsledku měření vyplývá, ţe na pracovišti nebyly překračovány limitní 

hodnoty hluku pro osmihodinovou pracovní dobu.  

Pro měření intenzity osvětlení pracovního místa byl zvolen podobný postup. V 

kaţdém bodě se změřily hodnoty, které se následně  zpracovaly do tabulky a porovnaly se 

s hygienickým limitem pro intenzitu osvětlení pracoviště. Tyto naměřené hodnoty se však 

s porovnáním s hodnotami hluku od sebe lišily i několikanásobně. Navíc se měřením zjistilo, 

ţe některé místa na pracovišti neodpovídají ani hygienickým limitům pro intenzitu osvětlení. 

Tyto nedostačující hodnoty osvětlení však byly způsobené samotnými zaměstnanci, kteří si 
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vědomě zastřeli ţaluzie a nevyuţili ani stolní lampy, které jsou k dispozici na kaţdém 

pracovním místě.  

Na pracovišti kancelářských prostotorů jsem se dále zabýval i hodnocením pracovního 

místa a plošněprostorovými  podmínkami pomocí kontrolních seznamů (Check listů). 

Hodnocené pracovní místo odpovídalo ergonomickým kriteriím, avšak některé hodnoty byly 

na hranici limitních hodnot. Např. ulička mezi stoly, která slouţí jako komunikace, nesmí být 

menší neţ 1m. Naměřená hodnota byla 1,1m.   
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8   ZÁVĚR 

Většina lidí si nedokáţe představit, ţe i při práci v kanceláři u počítače nám můţe 

hrozit riziko, které můţe vést k poškození zdraví. Ale i při této práci rizika existují. Cílem této 

bakalářské práce bylo vysvětlit rizikové faktory a navrhnou příslušná opatření pro jejich 

sníţení..  

V první části bakalářské práce jsou definovány základní pojmy týkající se bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci. Dále je uveden přehled všech rizikových faktorů působících na  

lidský organismus. Podrobně věnuji pozornost administrativní činnosti, charakterům obtíţí, 

které se zde vyskytují a jejich prevenci. Důleţitou částí práce jsou potřebné informace o 

platné legislativě, která je pro zajištění  bezpečnosti ochrany zdraví při práci důleţitá. Je 

uvedeno stručné srovnání platné legislativy mezi Českou a Slovenskou republikou a postup 

pro hodnocení pracovních rizik, včetně metod pro jejich vyhledávání a hodnocení..  

Ve druhé části bakalářské práce se zabývám praktickou ukázkou vyhodnocení 

rizikových faktorů na počítačovém pracovišti. Pro tento účel  jsem zvolil telekomunikační 

společnost, která disponuje velkým počtem zaměstnanců pracujících v tzv. „call centru“. Mezi 

hlavní rizika ohroţení zdraví na takovémto pracovišti patří zejména hluk na pracovišti, špatné 

osvětlení pracovního místa a potíţe pohybového aparátu, které souvisí s dlouhodobým 

sezením u počítače. 

Pro zjištění moţných rizik souvisejících s potíţemi pohybového aparátu jsem pouţil 

metodu kontrolních seznamů (Check listu), který se přímo vztahuje na práci s VDU (Visual 

display unit). Na základě vlastního měření, kde bylo nutné přeměřit pracovní místo ve všech 

bodech Check listu (např. výška displeje, pracovní výška rukou, prostor pro nohy atd.) jsem 

zjistil, ţe v porovnání s danými povolenými limity těchto jednotlivých bodů, pracoviště ve 

většině případů odpovídá danému intervalu. I kdyţ je třeba podotknout, ţe naměřené hodnoty 

jsou často na hranici těchto intervalů. Pouze u jednoho bodu, a to hloubce prostoru pro 

kolena, naměřená hodnota neodpovídala. To by mohlo představovat problém u zaměstnance 

s velkou osobní výškou, pro kterého by prostor pro kolena nebyl dostačující. 

Pro zjištění rizik souvisejících s hlukem na pracovišti a s nedostatečným osvětlením 

pracovního místa jsem vyuţil měřících přístrojů. Z naměřených hodnot hluku vyplývá, ţe 

hluková zátěţ na pracovišti je přiměřená a nepřekračuje v ţádném z naměřených hodnot 

povolené hygienické limity, coţ je pozitivní zjištění. U výsledků naměřených hodnot intenzity 

osvětlení se však nedostatky projevují. V 50 % naměřených hodnot bylo zjištěno nedostatečné 

osvětlení a překročení hygienických limitů. Tento fakt ale nebyl způsobený nedostatečným 
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zabezpečením intenzity osvětlení ze strany zaměstnavatele, ale tato chyba byla způsobena 

samotnými zaměstnanci. Ti zaměstnanci, kteří měli své pracovní místo u okna si 

v dopoledních hodinách zastírali ţaluzie, které bránily průchodu světla do místnosti. Navíc 

tito zaměstnanci nepouţili v tomto případě stolní lampu, kterou má kaţdý zaměstnanec 

k dispozici na svém pracovním stole. Tyto aspekty pak k vedly k nedostačujícím hodnotám  

intenzity osvětlení při práci a to vede ke zrakové zátěţi jednotlivých zaměstnanců.  

Z dosaţených výsledků měření a ze samotného přezkoumání počítačového pracoviště  

můţu konstatovat, ţe pro zaměstnance zde nehrozí ţádné váţné riziko poškození zdraví při 

práci. Je však důleţité, aby vedoucí pracovník kontrolovat intenzitu osvětlení kanceláře a to 

zejména zda jsi jednotliví pracovníci nestíní záměrně zastřenými ţaluziemi. Je třeba také dbát 

na odkládání osobních věcí pracovníků do prostor, které jsou pro to určeny aby tyto osobní 

věci nezabíraly místo, které je určeno pro práci, případně, aby tyto věci nepřekáţely v místech  

komunikace mezi jednotlivými pracovními stoly na pracovišti. 

I kdyţ se práce v kanceláři a u počítače můţe zdát být z hlediska moţných následků 

poškození zdraví zaměstnanců bezpečná, tato bakalářská práce měla za cíl připomenout a 

poukázat, ţe i práce v administrativě můţe mít a má svá rizika, na které by se nemělo 

zapomínat, tak jako u ţádné jiné práce vykonávané lidmi. 
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PŘÍLOHY 

 



bod  1   2   3   4   5   6   7   8  

pořadí 1.I 1.II 1.III 2.I 2.II 2.III 3.I 3.II 3.III 4.I 4.II 4.III 5.I 5.II 5.III 6.I 6.II 6.III 7.I 7.II 7.III 8.I 8.II 8.III 

1 76,5 67,6 66,9 71,2 64,6 65,9 67,7 70,8 62,2 68,6 77,6 63,1 70 66,2 72,6 76,2 67,9 67,2 67,7 64 64,2 67,6 68,6 69,1 

2 74,3 68,6 65,5 70 66,1 66,1 68,6 72,9 6,4 69,8 77 62,4 71,8 68,7 75,1 74,5 67,3 67,2 67,8 64,8 63,6 66,3 67,3 68,8 

3 73,1 71,9 66 68,6 66,4 65,7 68,5 71,5 68 68,5 75,5 63,3 72,7 68,6 74,2 73,2 71,4 67 67,2 64,5 64,1 66,1 66,9 68,9 

4 72,6 71,6 66,4 67,7 67,8 65,3 68,5 72,1 67,4 67,6 74,4 65,3 73 68,5 73,4 72,3 72 71,6 69 64,5 64,5 66,4 67,4 69,6 

5 72,6 71,5 66,9 67,2 67,3 65,3 68,7 71,7 67 67,5 75 64,9 73,2 68,5 72,8 72,8 73,1 71 69,1 64,6 64,1 67,3 67,3 69,8 

6 72,1 71,3 66,7 67,2 67,3 65,3 68,5 72,7 68,1 67,5 75,3 64,6 73,4 68,3 72,2 73,1 74,5 70,5 68,5 64,8 63,8 67,6 67,2 70 

7 71,7 71,3 66,4 66,8 67 65,2 68,7 72,3 68,7 67 75,5 64,9 73,8 68,3 71,9 73 76,2 70,1 68,1 64,7 63,7 67,3 67 70,5 

8 71,7 10,9 66,3 66,8 66,7 65,1 68,6 73,2 68,7 66,8 75,1 64,7 74 68,7 73,7 72,8 77 70 68,2 64,9 63,9 67,7 66,8 70,3 

9 72,1 71 66,1 67 66,4 65 68,4 72,9 70 66,8 75 64,6 74,1 68,4 73,5 72,6 77,1 70 68,2 65,2 64 68,1 66,7 70 

10 71,8 70,6 66,2 67 66,3 65 68,6 72,6 70,7 66,6 75,1 64,5 74 68,4 73,2 72,6 77,3 69,9 68 65,1 64,3 68,1 67 69,9 

11 72 70,3 66,6 66,8 67 65 68,6 72,3 71,4 66,4 74,9 64,4 73,7 68,3 73 72,6 77,1 69,8 67,8 65,2 64,4 68,2 67,4 69,8 

12 72,2 70 67,3 66,9 66,7 65 68,4 72,1 71,8 66,3 74,6 67 73,6 68,7 73 73,3 77,1 71,2 67,5 65,3 64,4 68,1 67,5 69,6 

13 72 69,8 68,1 66,7 66,8 65 68,4 72,4 71,8 66 74,4 66,9 73,6 69,8 73,1 73,3 77,1 71 67,3 65,3 66,4 68 67,7 70,9 

14 71,8 69,5 68,5 66,6 67 65 68,3 72,7 71,8 65,9 74,4 66,7 73,5 69,9 73,2 73,3 76,9 70,9 67,2 65,4 66,4 68,2 68,5 71,1 

15 71,5 69,3 69 66,5 67,2 65 68,1 72,4 71,8 65,8 74,4 66,7 73,2 69,8 73 73,3 76,7 70,8 67 65,3 66,4 68 69 72,1 

16 71,3 69,6 69,4 66,4 67,2 65,4 68 72,4 71,9 68,2 74,8 66,6 73 69,9 72,8 73,2 76,5 70,7 66,9 65,2 66,4 68,8 69,3 72,3 

17 71,1 69,5 69,6 66,3 67,1 65,3 68 72,3 72 69,2 74,8 66,5 72,8 69,9 73,1 73,2 76,3 70,7 66,8 65,3 66,4 69,3 69,2 72,2 

18 70,9 69,3 70,1 66,5 67 65,2 68 72 72,1 69,1 75,1 66,4 73 69,8 73,3 73,1 76,1 70,6 66,7 65,3 66,3 70,4 69,1 72,1 

19 70,8 69,3 70,2 67,1 67,1 66,2 67,9 71,9 72,2 68,9 75 66,3 73,1 69,9 73,3 73 76 70,6 66,6 65,3 66,3 70,9 69 72,1 

20 70,7 69,4 70,3 67 67,1 66,6 68 71,7 72 68,8 75,1 66,3 73,1 69,9 75,5 72,9 75,7 70,5 66,4 65,4 66,4 71,4 68,8 72 

21 70,6 69,4 70,6 67,1 67,3 67,4 68,7 71,5 71,8 68,7 74,9 66,2 73,1 71,6 75,5 72,8 76,1 70,4 66,3 65,4 66,4 71,7 68,7 71,8 

22 70,5 69,5 70,9 68 67,3 67,4 68,6 71,3 71,6 68,5 74,8 66,1 72,9 71,5 75,4 72,9 76,2 70,4 66,2 65,4 66,4 72 68,5 71,7 

23 70,3 69,4 71 68,2 67,3 67,3 68,5 71,3 73,7 68,4 74,6 66,1 73 71,4 75,3 73 76,1 70,5 66,1 65,6 66,4 72,1 68,4 71,6 

24 70,2 69,5 71,1 68,5 67,2 67,3 68,6 71,1 73,8 68,3 74,7 66,1 73 71,3 75,3 73 76 70,5 66 65,7 66,3 72,4 68,3 71,5 

25 70,1 69,5 71,1 68,5 68,2 67,2 68,8 71,2 73,9 68,3 74,8 66,4 73 71,3 75,2 72,9 76,1 70,4 65,9 65,9 66,2 72,5 68,2 71,4 

26 70 69,4 71 68,4 68,1 67,2 68,9 71,1 73,8 68,9 74,7 66,7 73 71,2 75 73,2 76,3 70,3 65,8 66 66,2 72,3 68,2 71,3 

27 69,8 69,4 71,1 68,5 68 67,2 69 71 74 68,8 74,7 66,8 73,1 72,1 75 73,2 76,3 70,2 65,8 66,1 66,1 72,3 68,4 71,2 

28 69,8 69,3 71,1 68,4 67,9 67,2 69 70,9 74,1 69,2 74,5 66,9 73,1 73,4 74,9 73,2 76,3 70,3 65,8 66,1 66 72,3 68,1 71,1 

29 69,7 69,2 71,1 68,5 67,8 67,2 68,9 70,8 74 69,7 74,5 66,9 73,1 73,4 74,8 73,1 76,3 70,3 65,8 66,1 66 72,2 68 71 

30 69,7 69 71 68,7 67,8 67,2 68,9 70,7 74 70 74,4 66,9 73,2 73,3 74,8 73 76,2 70,2 65,7 66 66 72,3 67,9 71 

31 69,6 68,9 71 68,7 67,9 67,3 68,9 70,6 73,9 70,2 74,4 67 73,2 73,7 75 73,3 76,1 70,2 65,7 66 65,9 73,1 69,9 73,2 

32 69,5 68,8 71 68,7 67,8 67,3 69,1 70,7 73,8 70,4 74,4 67 73,2 73,6 74,9 73,2 76 70,1 65,7 66 65,9 73,3 69,8 73 

33 69,4 68,8 71 68,6 67,8 67,4 69,3 70,7 73,8 70,6 74,4 67,1 73,1 73,5 76,3 73,2 75,9 70,1 65,7 66 65,9 73,4 69,9 72,8 

34 69,4 68,8 71 68,5 67,7 67,4 69,3 70,7 73,8 70,6 74,3 67,1 73,1 73,4 76,2 73,1 75,8 70,1 65,7 66 65,9 74,2 69,9 73 



strana  41 

35 69,4 68,9 71 68,4 67,7 67,3 69,7 70,7 73,8 70,9 74,3 67,1 73,1 73,3 78,2 73 75,7 70 65,7 66,2 65,9 74,2 69,8 73,1 

36 69,4 68,9 70,9 68,4 67,6 67,2 69,6 70,6 73,7 70,9 74,3 67,3 73 73,3 78,6 73,2 75,6 70 65,7 66,2 65,8 74,2 69,9 73,1 

37 69,5 68,8 70,9 68,3 67,7 67,2 69,6 70,6 73,6 71 74,5 67,3 72,9 73,2 78,5 73,3 75,5 70,1 65,7 66,2 65,8 74,3 69,9 73,1 

38 69,6 68,9 70,9 68,3 67,6 67,1 69,5 70,5 73,6 71,2 74,6 67,3 72,8 73,1 78,4 73,2 75,4 70,1 65,6 66,2 65,9 74,3 71,6 72,9 

39 69,7 68,8 70,8 68,2 67,7 67 69,5 70,5 73,6 71,3 74,5 67,3 72,8 73 78,3 73,3 75,3 70,3 65,6 66,3 65,9 74,2 71,5 73 

40 69,6 68,8 70,8 68,2 67,8 67 69,5 70,6 73,5 71,2 74,5 68 72,7 73 78,3 73,4 75,3 70,4 65,6 66,3 65,9 74,3 71,4 73 

41 70 68,8 70,7 68,4 68 67 69,5 70,6 73,5 71,2 74,5 68,6 72,6 72,9 78,2 73,4 75,2 70,4 65,5 66,3 65,9 74,2 71,3 73 

42 70 68,7 70,6 68,4 68 67 69,4 70,7 73,4 71,4 74,5 68,6 72,5 73 78,1 73,8 75,1 70,4 65,5 66,3 65,9 74,2 71,3 73 

43 70 68,6 70,6 68,4 67,9 67 69,7 70,9 73,3 71,4 74,5 68,7 72,5 72,9 78,1 73,8 75 70,4 65,5 66,3 65,9 74,2 72,9 73,1 

44 69,9 68,6 70,5 68,4 67,8 66,9 69,7 70,9 73,2 71,5 74,7 68,8 72,4 72,9 78,1 74,1 74,9 70,4 65,5 66,3 65,8 74,1 73 73,1 

45 69,9 68,5 70,5 68,6 67,8 66,9 69,7 70,9 73,2 71,5 74,6 69,6 72,3 72,9 78 74,3 74,8 70,4 65,5 66,3 65,8 74 72,9 73,1 

46 69,8 68,4 70,5 68,5 67,7 66,8 69,8 70,8 73,3 71,7 74,6 69,6 72,3 72,9 78 74,4 74,8 70,4 65,4 66,3 65,8 73,9 72,9 73,2 

47 69,8 68,4 70,5 68,5 67,7 66,9 69,9 70,8 73,2 71,9 74,5 69,6 72,2 73 77,9 74,5 74,8 70,4 65,4 66,3 65,8 73,8 72,9 73,2 

48 69,8 68,4 70,4 68,4 67,6 66,9 70 70,7 73,2 72,1 74,5 69,8 72,1 73 77,8 74,6 74,7 70,3 65,4 66,4 65,8 73,7 72,9 73,2 

49 69,8 68,3 70,4 68,4 67,6 66,9 70 70,6 73,1 72,2 74,5 69,8 72,1 73 77,8 74,7 74,6 70,3 65,3 66,4 65,7 73,7 73 73,1 

50 69,8 68,4 70,5 68,5 67,5 66,8 70 70,5 73 72,3 74,5 69,9 72 73 77,7 74,8 74,6 70,2 65,3 66,4 65,7 73,6 73 73,1 

51 69,7 68,5 70,6 68,7 67,5 66,8 70,1 70,5 73 72,3 74,5 69,8 72 73 77,7 74,8 74,5 70,2 65,3 66,4 65,6 73,5 73 73,1 

52 69,7 68,4 70,6 68,7 67,5 67 70,2 70,4 73 72,4 74,5 69,8 71,9 73 77,6 74,9 74,5 70,1 65,3 66,4 65,5 73,5 73 74,5 

53 69,6 68,3 70,6 68,7 67,4 67 70,2 70,4 72,9 72,3 74,5 69,8 71,9 72,9 77,6 75,2 74,4 70,1 65,3 66,4 65,5 73,4 73 74,5 

54 69,6 68,4 70,6 69 67,4 67,1 70,2 70,4 72,8 72,3 74,5 69,8 71,8 72,9 77,6 75,2 74,3 70 65,3 66,4 65,4 73,3 73 74,5 

55 69,5 68,4 70,5 69 67,3 67,1 70,3 70,5 72,8 72,4 74,4 69,8 71,8 72,9 77,5 75,2 74,3 70,1 65,3 66,4 65,4 73,3 72,9 74,5 

56 69,5 68,4 70,5 69 67,3 67,1 70,4 70,6 72,7 72,4 74,3 69,8 71,7 72,9 77,5 75,2 74,2 70,1 65,3 66,4 65,4 73,2 70,3 74,5 

57 69,5 68,4 70,4 69 67,3 67,1 70,4 70,7 72,7 72,3 74,3 69,9 71,7 72,8 77,5 75,3 74,1 70 65,3 66,4 65,4 73,1 70,2 74,5 

58 69,4 68,3 70,4 69 67,2 67,1 71 70,7 72,6 72,5 74,2 69,6 71,6 72,9 77,4 75,3 74,1 70 65,4 66,4 65,4 73,1 70,2 74,5 

59 69,4 68,3 70,3 69 67,2 67 71 70,8 72,6 72,5 74,1 69,9 71,6 72,8 77,4 75,3 74 70 65,4 66,4 65,4 73 70,1 74,4 

60 69,3 68,3 70,3 69 67,2 67,1 71,1 70,8 72,5 72,6 74,1 69,9 71,5 72,8 77,4 75,3 74 70 65,4 66,3 65,4 73 70,1 74,3 

součet 4233 4093 4182 4087 4041 3992 4151 4275 4268 4190 4483 4035 4364 4291 4545 4421 4509 4210 3976 3947 3933 4297 4186 4329 

průměr 70,5 68,2 69,7 68,1 67,4 66,5 69,2 71,3 71,1 69,8 74,7 67,2 72,7 71,5 75,7 73,7 75,1 70,2 66,3 65,8 65,6 71,6 69,8 72,2 



 


