
 1 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava  

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁ ŘSKÁ  PRÁCE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2010  Irena Šinclová   
 
 



 2 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostního managementu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh komplexního řešení BOZP při práci na 
dřevoobráběcích strojích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Irena Šinclová 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Kissiková 
Studijní obor: Bezpečnost práce a procesu 
Datum zadání bakalářské práce: 30. 11. 2009 
Termín odevzdání diplomové práce: 30. 4. 2010 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místopřísežné prohlášení 
 
 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou  práci vypracovala samostatně.“ 
 
 
 
V Ostravě dne 30. dubna 2010 ………………………….. 
 Irena Šinclová 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji Ing. Lence Kissikové za odborné vedení a cenné rady při tvorbě mé bakalářské 

práce. Děkují rovněž provozovateli panu Wiedermannovi, který mi umožnil působit na 

pracovišti a poskytl mi potřebné údaje pro zpracování tohoto tématu. Dále bych ráda 

poděkovala panu Pavlu Hőchsmannovi za odborné konzultace a podnětné připomínky.  

 



 5 

Bibliografická citace 

ŠINCLOVÁ, I. Návrh komplexního řešení BOZP při práci na dřevoobráběcích strojích. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 47 stran.  

 
 
Anotace 

Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení  rizik plynoucích z používání 

dřevoobráběcích strojů ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

další opatření vedoucí ke snížení úrazovosti pracovníků, zlepšení jejich pracovních 

podmínek a zdravotního stavu. 
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Abstrakt 

 The aim of this thesis is to assess  risks assesment for usány of from the use of 

woodworking machinery for the purposes of the Government Decree No. 378/2001 Coll. 

which determine more requirements for safe operation and use of machinery, technical 

equipment, instruments and tools. Propound additional measures to reduce worker injuries, 

improving their working conditions and health status. 
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Úvod  

Při  řešení jakýchkoliv opatření je nezbytné poznat úrazovost u základních strojů na 

obrábění dřeva a z té usoudit na míry rizikovosti stroje a obsluhy. Je známo, že jakákoliv 

vykonávaná práce představuje riziko ohrožení života a zdraví nejen pro původce takové 

činnosti, ale také pro ostatní subjekty, kterých se může taková činnost dotknout. Proto je 

velmi důležité se věnovat jednotlivým ohrožujícím aspektům pracovních činností a tím 

předejít jejich možným nežádoucím účinkům. Tento stav nelze dosáhnout bez cíleného 

zavedení systémového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

1.  Cíl práce 

Práce na dřevoobráběcích strojích vytváří vznik vysoké míry rizikovosti práce při jejích 

obsluze. Tato rizikovost je dána širokou problematikou bezpečnosti práce, hygieny práce a 

požární ochrany, která bývá ve většině případů značně podceňována. 

Při provozování těchto strojů vznikají určitá rizika, která je možno vhodným řešením 

odstranit, případně je zmírnit. Rizika mohou mít svůj zdroj buďto v člověku – obsluze, 

nebo v samotném stroji, v obráběném materiálu, případně v okolním prostředí.  

Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci pro 

dřevoobráběcí firmu Truhlářství Wiedermann. Na základě tohoto zhodnocení budou 

navržena technická, organizační popř. další opatření, která povedou, resp. která mohou 

vést, ke snížení úrazovosti pracovníků, a tím ke zlepšení jejich pracovních podmínek  a 

zdravotního stavu. Dílčí kroky práce jsou uvedeny v následujících bodech: 

 

� specifikace možných rizik 

� analyzovat zjištěná rizika 

� porovnat zjištěné skutečnosti s  bezpečnostníma předpisy, platnými pro             

dřevoobráběcí stroje  

� navrhnout komplexní řešení BOZP při práci pro Truhlářství Wiedermann 
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2. Literární rešerše 

 

Pro vypracování mé bakalářské práce jsem čerpala informace jak z literatury zabývající se 

problematikou bezpečnosti práce, tak z materiálů, které se tykají firmy.  

 

KOLEKTIV IVBP Brno,Management rizik II, 1.kyd.; ROVS: Dolní Paseky 1618, 2001. 

ISBN:31-7416-94-87 

Josten, E.; et al. Dřevo a jeho obrábění, 1st ed.; Grada Publishing, a.s.: U Průhonu 22, 

Praha, 2010. 

  

V těchto publikacích jsem se blíže seznámila s problematikou z hlediska bezpečností a 

ochrany zdraví při práci v  dřevoobráběcím průmyslu. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Vyhláška. č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  a technických zařízení. 

 

V uvedených zákonech a vyhláškách jsem se seznámila s legislativními základy z oblasti 

problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s bližšími požadavky na bezpečné 

používání strojů a technických zařízení a také se základními požadavky k zajištění 

bezpečnosti při práci s dřevoobráběcími strojí. 

 

3.  Základní pojmy 

Při výkladu problematiky bezpečnosti práce používám následující terminy: 

  

3.1   Základní pojmy v bezpečnosti  práce   

 

 Bezpečnostní opatření –způsob odstraňující riziko nebo snižující rizikovost [1,3] 
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Hodnocení rizika – proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě 

analýzy rizika a při kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická 

hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí [3,5] 

 

Analýza rizika – systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a 

k odhadu rizika pro jednotlivce nebo pro obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí 

[3,10] 

 

Nebezpečí – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví [3,7] 

 

Identifikace nebezpečí – proces poznání, že existuje nebezpečí, a definice charakteristik 

nebezpečí [3,7] 

 

Nebezpečná (mimořádná) událost – událost, která může být příčinou škody, újmy [3,5] 

 

Nebezpečná situace – jakákoliv situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více 

nebezpečím [3] 

 

Nebezpečný prostor – jakýkoliv prostor uvnitř nebo vně strojního zařízení, kde je osoba 

vystavena riziku zranění nebo poškození zdraví [3,9] 

 

Posouzení rizika – souhrnný proces analýzy rizika a hodnocení rizika [3,7,10] 

 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti a závažnosti možného zranění nebo poškození 

zdraví v nebezpečné situaci [1,3,10] 

 

Řízení rizika – proces rozhodování pro zvládnutí anebo snížení rizika [3] 

 

Zbytkové riziko  – riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření [3,7] 

 

Odhadování rizika – proces používaný pro stanovení míry úrovně analyzovaných rizik, 

odhadování rizika sestává z následujících kroků: analýza četností, analýza následků a 

sloučení těchto analýz [1,3,7] 
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Pracovní úraz – jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů  nebo 

vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi [1,3,5,7] 

 

Prevence rizik – všechna opatření z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům 

[1,3,5] 

 

Nehoda – událost, jejímž následkem došlo k havárii, nebo která měla potenciál vedoucí 

k havárii [1,3,5] 

 

Havárie – je nežádoucí událost vedoucí k poškození zdraví, zranění,  smrti , škodě nebo 

k dalším ztrátám [3,5] 

 

Incident – je událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, 

poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu [3,8] 

 

Nemoc z povolání – nemoc, která vznikne nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prácí, 

pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolaní  [1,3,7,8,12] 

 

Rizikové faktory –limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  [8,12] 

 

3.2   Pojmy týkající se  dřevoobráběcího průmyslu 

Cidlina  – nástroj k ohlazení povrchu [4,6,22] 

Frézka – obráběcí nástroj k širokému použití, především na tvorbu drážek [6,12,13,21,22] 

Lať– úzký pruh dřeva pravoúhlého průřezu [4] 

MDF  deska – dřevotřísková deska se zvýšenou pevností, vyrábí se z pilin a štěpků, 

spojených pryskyřicí [4,6] 
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Nosná konstrukce – tělo nebo rám nábytku [4] 

Řezání – pomocí nástroje – z nástrojové oceli s vytvořeným ozubením odděluje materiál 

ve formě třísek ( hoblin) [4] 

Strojní pily  – stolní pásová pila, stolní kotoučová pila, zkracovácí pila, vyřezávací pila, 

ruční kotoučová pila,pila na stinové spáry [4,15,22] 

Frézování – je proces, kdy pomocí rotujícího nástroje různého tvaru je zpracováván 

povrch dílce na požadovaný tvar a požadovanou kvalitu povrchu. Podle polohy osy otáčení 

a tvaru plochy obrábění rozeznáváme frézování: válcové, kotoučové, kuželové, čelní, čelně 

kuželové [4,15,22] 

Druhy fréz:  srovnávačky (srovnávání), tlouštkovačky (opracování dvou protilehlých ploch 

na danou tloušťku), tvarovací frézy (tvarové frézování), svislé spodní horní (čtyřstranné), 

kopírovací (buď obrobek upnut a fréza vykonává veškeré pohyby nebo naopak), čepovací, 

ozubovací [22,25] 

Soustružení, okružení – odebíráním třísky po obvodě se vytváří kruhový profil. Osa 

otáčení a směr posuvu je rovnoběžný: soustruhy (hrotové, lícní, speciální), skružovačky 

(materiál se vede nožovou hlavicí) [4,15,22,25] 

Vrtání  – vyvrtávání otvorů kruhového neproměnného nebo proměnného průřezu. Otvory 

jsou průchozí nebo slepé [4,25] 

-vrtačky (svislé, vodorovné, skupinové) [4,25] 

Dlabání  - stroje na zhotovení podélných otvorů (dlabů) různých profilů pomocí – 

dlabacích vrtáků, řetězů, dlát a hřebenů [4,15,22] 

Hoblování – pomocí přímočarého vratného pohybu (ruční nebo mechanický) se 

opracovává povrch obrobku v rovině nebo tvarově. Za hoblování lze považovat i tzv. 

„stacionální pilu“ [4,25] 

Škrabání – úprava povrchu výrobku nástrojem se záporným úhlem čela nástroje [4,22] 

Rašplování – ruční hrubé zahlazení povrchu dřeva nástrojem s jednostranně 

orientovanými záseky. Rašple má tvar pilníku nebo kotouče. [4,6] 

Broušení – proces s jemného zahlazení povrchu dřeva brusným prostředkem (brusný 

papír, kotouč, kámen,…) [4,6] 
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Brusky:  kotoučové (obvodové, čelní), válcové, pásové (úzké, široké), sdružené a speciální 

[4,6,15] 

Tloušťkování je rovinné frézování obrobku na požadovanou tloušťku. [4,6,15,25] 

Beztřískové obrábění 

-leštění – jemné broušení za sucha nebo za mokra, 

-hlazení třením valivým za studena – ocelové válečky pod přítlakem se odvalují po 

oválném nebo kruhovém profilu (nožky židlí), třením smykovým za tepla – materiál je 

přitlačen na protiběžný pás – dochází ke změknutí materiálu vlivem vzniku tepla – 

vytvoření glazury [4,6] 

Obrábění koncentrovanou energií: 

-tepelnou (laserem) – koncentrovaná světelná energie soustředěná do úzkého paprsku 

vypaluje dřevní hmotu za vzniku úzké spáry, 

-hydrodynamickou – úzký vodní paprsek rozrušuje dřevní hmotu a vyplavuje jí z řezné 

spáry [4,6] 

Tvarování - ohýbání profilových materiálů, tvarové lisování plošných dílců, zhutňování 

rostlého dřeva [4,6,25] 

Úhelník – nástroj k měření a přenášení úhlů [4,6] 
Stroboskopický jev vzniká především na pracovištích se zářivkovým a výbojkovým 

osvětlením (je-li toto osvětlení zapojeno na tutéž fázi proudu). Pro zabranění tomuto  jevu  

osvětlovací těleso je  zapojeno na různé fáze elektrického proudu. Po setmění nebo za 

snížené viditelnosti jsou komunikace, pracoviště a všechna nebezpečná  místa osvětlovány 

z umělých zdrojů. 

 

4. Přehled předpisů k dané problematice 

Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
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Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;  

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

prostředí  

ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory (3.04, Z1 10.05) 

ČSN EN 1746 (01 1628) Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování  kapitol o hluku v 

bezpečnostních normách (07.99) 

ČSN EN 12655 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení 

požadavků na osvětlení (04.03) 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (10.99) 

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

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

 Vyhláška. č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění BOZP a technických zařízení 

 

ČSN EN 18O7 Bezpečnost dřevozpracujících strojů,  

 

ČSN EN 1870-3+A1 Kotoučové pily 

 

ČSN EN 60745 Pásové pily, 

 

ČSN EN 848-2,1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů 
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ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory  

 

5. Úrazovost v mikropodnicích ČR 

Jelikož budu posuzovat  rizikovost v dřevoobráběcí firmě menší velikosti, zaměřím se 

zaměřím na statistiku úrazovosti v mikropodnicích. Přestože se bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci věnuje patřičná pozornost, každým rokem na světě přibývá zhruba třicet 

tisíc pracovních úrazů v zpracovatelském průmyslu. Počet zraněných převyšuje ročně číslo 

250 milionů a pro více než 340 tisíc zaměstnanců navíc úraz končí smrtelnou újmou [27]. 

Vezmeme-li v úvahu, že v rámci rozšířené Evropské unie je registrováno přibližně 23 

miliónů podnikatelských subjektů zajišťujících zaměstnání pro přibližně 75 miliónů osob, 

přičemž z toho cca 93%  podnikatelských subjektů má méně než deset zaměstnanců [27], 

pak se domnívám, že je nezbytné věnovat zvýšené úsilí pro zavádění systémů řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci právě u těchto právních subjektů - mikropodniků.  

 

Graf č.1: podíl počtu smrtelných pracovních úrazu v roce 2008 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že ukazatel – stroje, který zobrazuje rovněž 

dřevoobráběcí stroje se podílí na počtu úrazu – 7,8%.  

Vývoj zaměstnanosti se v uplynulých devíti letech odrazil především v podstatné změně 

poměru počtů zaměstnanců v malých, středních a velkých podnicích přechodem 

zaměstnanců od velkých podniků k mikropodnikům. [27] 

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla v roce 

2008  skupina „Materiál, břemena a předměty“ (40 %). U závažných pracovních úrazů to 

byla skupina „Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob“ (34 %) a u 

smrtelných pracovních úrazů skupina “Dopravní prostředky“ (41 %). Nejčastější příčinou 

pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2008 „Špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko“ (80 %). U smrtelných pracovních úrazů to bylo „Používání 

nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, proti zákazu, 

prodlévání v ohroženém prostoru“. Jelikož v dřevozpracujícím průmyslu se vyskytují 

všechny tyto skupiny, můžeme s určitostí říct, že  po dopravních prostředcích je toto 

odvětví odvětvím s nejvyšším  počtem úrazů. [27] 

 

Graf č.2: počet úrazu v dřevoobráběcím průmyslu za jednotlivé roky 
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6. Firma Truhlá řství  Wiedermann  

Ke zpracování bakalářské práce jsem si vybrala firmu Truhlářství Wiedermann v obcí 

Moravičany,  budovu  výrobní dílny Moravičany 120. V této kapitole uvádím podrobnější 

informace o truhlářství, firmě jako celku vč. jeho bohaté historie a v neposlední řadě 

hospodaření.   

6.1.    Historie firmy 

 Truhlářství Wiedermann vzniklo v roce 2003. Od konce 19. 

století působilo jako kolářství.                             

Její zakladatel  František Wiedermann  vyráběl potřeby pro 

povozy a dlouhá léta spolupracoval se sladovnami Prostějov 

– vyráběl lopaty na přehazovaní sladu, zajišťoval potřeby 

místních občanu – nábytek, dýmky, velikonoční hrkače, 

klapače,  násady, židličky. [2] 

             Obrázek 1: zakladatel kolářství František Wiedermann 

 

Obrázek 2: používaný systém pohonů transmisí 

Stroje byly pohaněné  centrální transmisí: transmise sloužily a někde dodnes slouží k 

rozvodu hnací síly od jednoho velkého motoru na větší počet současně pracujících strojů. 

Například od vodního kola či turbíny nebo spalovacího motoru případně elektromotoru na 

pilu, ventilátor, mlýnské stolice, zrnové výtahy a další technologické stroje. Naopak v 
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malých dílnách umožňovaly, aby byl jeden menší hnací motor využíván střídavě pro pohon 

několika občas pracujících strojů, které obsluhoval pouze jeden pracovník.                                                                   

To zaručovalo, že nebudou pracovat současně a že nebude motor přetěžován. Podle 

způsobu použití byl motor i transmise výkonově dimenzovány. Součastný majitel 

truhlářství Vladimír Wiedermann má všechny stroje pohaněny  elektrickými motory  podle 

platných právních předpisu. 

Firma vyrábí nábytek a spolupracuje s prostějovským pivovarem, kterému stále dodává  

lopaty na slad. Pro potřeby místních občanu vyrábí násady a zahradní nábytek. 

 

6.2    Stávající stav výrobních pracovních  prostorů 

 

Výrobní  budova je  nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a střešní  sedlovou konstrukcí, byla od začátku určená pro 

průmyslovou, řemeslnou a jinou drobnou výrobu,  prostory jsou umístěné a uspořádané v 

souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu,  pracujíci jsou chráněni před 

nepříznivými povětrnostními vlivy. 

 

Povrch stěn a příček  má bílý  vápenný nátěr,  nejsou pravidelně čistěné. 

 

Větrání   v prostorech je výřešeno otvíráním oken. 

 

Ochrana proti  tepelné zátěži slunečním sáláním, okno se nachází na jižní straně 

výrobního prostoru, pracovníci nejsou chraněni proti tepelné zátěži. 

 

Podlaha  (správněji její povrch - nášlapná vrstva)  je rovná a odolná proti poškození, není 

opatřená  nátěrem na beton. Povrch je neupravený, zvyšuje prašnost, nejde snadno umýt  

ale je beze spár. Hrany mezi stěnami a podlahou se hladce zaoblují, jsou snadno čistitelné. 

Za normálních  provozních podmínek není podlaha kluzká, což platí ve všech případech u 

podlah (nášlapných povrchů) komunikací.  
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Podlahy ve skladištních místnostech nejsou  označeny tabulkami určujícími maximální 

přípustné zatížení podlahy.  

 

Všechny spojovací cesty ve výrobní budově jsou vedeny tak, aby pracovníci  byli co 

nejméně vystaveni působení průvanu a jiným škodlivým  vlivům.  

 

Vstup do výrobní budovy se otevírá přímo do venkovního prostoru, v zimním období je 

zabezpečen proti vnikání studeného vzduchu. 

Dopravní cesty neslouží za stálá pracoviště. Není  trvale zajištěna průchodnost 

komunikací (šířky, podchodné výšky, odstranění překážek  atd.).  

 

Osvětlení  - přirozené, je vyhovující velikost typ i orientace oken  je zvolena se zřetelem 

na dosažení nejvhodnějšího přirozeného osvětlení pracoviště. 

 

Umělé osvětlení sdružené je trvalé osvětlování doplňujícím umělým světlem během dne 

při nedostatečném denním osvětlení. Požadavky na umělé osvětlení jsou obdobně jako pro 

osvětlení denní stanoveny normovými hodnotami, které vycházejí z druhu vykonávané 

činnosti. Práce se provádějí jen v jedné směně.  

 

Na pracovištích s rotujícími mechanismy jsou provedené opatření k  zabránění 

stroboskopickému efektu (jevu), při kterém se zdá rychlost otáčejícího se lesklého 

předmětu (ozubená kola, zuby pilového kotouče) pomalejší než ve skutečnosti je.  

Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo nejsou 

pravidelně čištěny ve lhůtách odpovídajících nejméně normovým hodnotám. Nejsou trvale 

udržovány.  

 Pracoviště, na nichž je obsluha při výpadku umělého osvětlení vystavena  možnosti úrazu 

nebo jiného poškození zdraví, nejsou vybavena dostačujícím nouzovým osvětlením. 

 

Systém vytápění  je nevyhovující,  druh vytápěcího zařízení by mohl  být zdrojem 

nebezpečí úrazu, výbuchu nebo požáru, není stavebně odděleno od pracoviště.  

 

Vrata  jsou umístěna tak, že jejich otevřená křídla nenarušují,  neohrožují  provoz na  

přilehlých komunikacích a prostorech, do kterých jsou otevřena. Vrata jsou ve všech 

polohách bezpečná a snadno ovladatelná. Křídla ručně ovládaných vrat jsou  při  otevření 
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zajištěna proti samovolnému pohybu (zavření)  mechanickou zástrčí. Nejsou opatřena 

bezpečnostním označením. 

 

Dveře tvoří pevná nosná část (zárubeň) a pohyblivé dveřní křídlo,  křídlo je snadno 

ovladatelné, dveře jsou osazené ve svislé poloze. 

 

Dveře nouzového východu se  otevírají směrem ven, nejsou zajišťováné,  dveře je možno 

snadno a rychlé otevřít jakoukoliv osobou, která by je chtěla použit v případě naléhavé 

potřeby, nejsou označené bezpečnostnimy značkami. 

 

Okna jsou umístěna a upravena tak, aby pracovníci nebyli oslněni a aby tepelná zátěž od 

slunečního záření byla co nejmenší, Všechny osvětlovací otvory je nutno pravidelně čistit a 

udržovat v takovém stavu, aby se nezhoršilo denní osvětlení. Za tím účelem musí být 

zajištěna možnost jejich řádné a bezpečné údržby. Což při návrhu oken je tu zřejmé.  

 

Vnit řní komunikace je navržená s ohledem na provoz v objektu, organizaci 

vnitropodnikové dopravy. Na počet osob, které je budou používat  na včasnou a dostatečně 

rychlou evakuaci  v případě nebezpečí. Není však navržena s ohledem na pohodlný a 

bezpečný pohyb pracovníků mezi stroji a provozním zařízením. Vzhledem k tomu, že v 

podniku pracuje jen jeden pracovník a břemena přenáší jen ručně,  šířka cest je vyhovující. 

  

Prostor pracovního místa (stanoviště obsluhy) tj. prostoru, na kterém pracovník  

vykonává pracovní činnost např.  spojenou s obsluhou stroje, zařízení,  technologické linky 

apod., je zde  umožněno bezpečně  provádět všechny obvyklé pracovní  operace, včetně 

seřizování, údržby,  přísunu materiálu a odkládání obrobků nebo výrobků. Nejmenší šířka 

pracovního prostoru je  1 000  mm. Ale ne všechny stroje a provozní zařízení  (stacionární 

i přemístitelné) jsou rozmíštěné tak, aby  byly dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, 

obslužných prostorů.  Pro rozlišení od ostatních ploch ve stejné úrovni  komunikace nejsou 

viditelně   vyznačene bílými nebo žlutými ohraničujícími pruhy, barevně odlišným 

povrchemv a horizontálními značkami.   

 

Pracovní místo odpovídá tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, 

hmotnosti předmětů, břemen, výška pracovní roviny je 118 cm. 
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Pracoviště je část pracovního prostoru přidělená nebo vymezená určitému zaměstnanci 

nebo pracovní skupině, na kterém vykonává práci (plní pracovní úkoly), je to místo 

výkonu práce pro pracovní činnost hlavní nebo vedlejší a vybavená výrobním a pomocným 

provozním příslušenstvím. Prostorové požadavky na pracoviště - jsou vyhovující, je to 

uzavřené prácoviště (dílna), je uspořadana tak, že odpovídá bezpečnostním požadavkům a 

hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště: druh a úroven použité 

technologie – majitel truhlářství použivá  rodinnou technologii, některé stroje jsou 

původní, které se použivaly jen na ten původní technologický postup, jelikož zde pracuje 

vždy jen jeden truhlář na jedné prácovní směně, hlučnost je přijátelná – nikdy nepracuje 

víc strojů zároveň,  Světlá výška prácoviště  je  3,00 m, stanovený vzdušný prostor není 

zmenšen stabilními provozními zařízeními, práce se provádí vesměs ve stoje -  plošné 

rozměry na jednoho pracovnika jsou 30 m3  , zaměstnanci nejsou vystavení nadměrné 

psychické a fyzické zátěže, neprácují ve vnuceném prácovním tempu, jsou to živnostnicí 

pracovní tempo si určují sami.  

 

Pracovní poloha základní v níž je vykonávána hlavní pracovní činnost je vyhovující, je 

určena pracovním místem, používanými prostředky danými pracovním procesem a 

technologií, a dále organizací práce na pracovišti. Fyziologicky přípustné polohy jsou 

vsedě a ve stoje vyhovující. 

 

Pracovní pohyb odpovídá přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnanců, zde     

nedochází k zaujímání fyziologicky nevhodných pracovních poloh.  

 

 

Pracovní stoly(hoblice) -  provedení a umístění pracovního stolu  zajišťuje stabilitu a 

umožňuje provedení bezpečného pracovního úkonu. Plocha pracovního stolu a její výška 

nad podlahou je přizpůsobená druhu vykonávané práce, velikosti předmětu, s kterým se 

manipuluje, pracovní poloze a potřebám zrakové kontroly. 

 

Sanitární zařízení – je vyhovující, je zde zabezpečena teplá voda pro zajištění osobní 

hygieny zaměstnanců,  je zajištěna pitná tekoucí voda přímo na pracovišti Zaměstnavatel 

má  zajištěné prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek 

a stravování zaměstnanců, které mají dostatečné rozměry, provedení a vybavení.  

Pracoviště je vybaveno sanitárným a pomocným zařízením.  
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Zaměstnavatel nemá zajištěnou pravidelnou údržbu, úklid a čištění prostoru pro osobní 

hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování Podlahy šatny, 

umývárny, sprchy a záchodů  a odpadové nádoby  se neumývají denně, ale podle potřeby. 

Truhlářství není vybaveno místnosti pro odpočinek zaměstnanců.  

 

Šatna je umíštěná v prostorách stavebně oddělených od pracovišť a od umýváren.  

Podlaha šatny je snadno omyvatelná. Šatna je  vybavena skříňkami a sociálním zařizením a 

koutkem pro odpočinek. 

 

Vlastník udržuje stavbu v dobrém stavebním stavu tak, že nevzniká nebezpečí požárních a 

hygienických závad,  nedochází k  jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a  a 

tím se prodloužila její uživatelnost.  

 

6.3. Stávající stav strojů 

 

Pro potřeby dřevozpracujícího průmyslu je stroj  definován jako soustava pohonu, 

mechanismu a nástrojů účelně rozmístěných zpravidla na společném nosném tělese, které 

může přímým působením nástrojů vykonávat jednu nebo více technologických operací. 

Za obrábění dřeva se považuje souhrn technologických operací, kterými se dřevo 

upravuje do požadovaného tvaru( řezání, hoblování, frezování, dlabání, broušení apod.). 

Základní rozdělení strojů na obrabění dřeva je následující: strojní pily, horní a spodní 

frézky, brusky, kombinované stroje, soustruhy . [4,13,22,23,25] 
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Stolní pásová pila 

 

Obrazek 3: stolní pásová pila 

 Pásová pila je pila, u které na dvou nebo více vodivých kotoučích (pásovnicích) běží 

pilový pás na uzavřené oválné dráze. Je to stroj, který uzavřeným pilovým pásem, 

pohybujícím se nepřetržitě  rovnoměrnou rychlostí v jednom směru, rozděluje materiál a 

převádí rotační pohyb hnacího motoru na nekonečný pilový  pás, který provádí přímočarý 

řezný pohyb v místě řezu (nekonečný) . 

Pila je určena pro běžné rozřezávání a tvarové vyřezávání dřeva dle označení nebo dle 

přiloženého pravítka. Je také možno provádět vysoké rozmítací řezy. Stojan stroje nese dvě 

pásovnice, z nichž spodní je pevná, hnací; horní pásovnice je stavitelná (napínací – je 

uložena na silné pružině), hnaná. Obě pásovnice osou po obvodě obloženy bandáží pro 

měkké uložení pilového pásu a zvýšený koeficient tření. Na pile jsou na skříni umístěny 

hlavní vypínač a tlačítka START a STOP. U pásové pily  je průměr pásovnic bez bandáže 

7890 mm, šířka pásovnic je 45 mm. Pilový pás má délku 5560 až 5360 mm, šířka pásu 

může být v rozmezí 30 mm, řezná. Největší výška řezu: 550 mm a největší šířka řezu: 

 770 mm. Pásovnice je opatřena bezpečnostním krytem, ale pásové pohony v místě, kde 

pás nabíhá na pásovnici pohonu nejsou opatřeny krytem. Jelikož pásová pila je výrobená 

kolem roku 1930, není u tohoto stroje žádná dochovaná dokumentace. 
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Vrtací dlabačky 

 Vrtací dlabačka slouží k vytváření podélného otvoru kruhového a následně oválného 

tvaru (dlabu) rotujícím řezným nástrojem – dlabacím vrtákem. Při dlabání se posouvá 

vrtací hlava s upnutým nástrojem do řezu  obrobku. Nástroj (vrták) je  upevněn v upínacím 

zařízení (ve sklíčidlu), které  je namontováno na prodlouženém konci hnaného vřetene. 

Stroj je výroben  v roce 2002 má prohlášení o shodě, výrobní dokumentace je ve firmě k  

dispozici. Z hlediska zabezpečení sbíhavých a tlačných míst, splňuje stroj požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdravi při práce. [4,22,25] 

 

Obrazek 4: vrtací dlabačka Rojek 
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Soustruh na dřevo 

                            Obrazek 5: ruční soustruh na dřevo 

 

Ručně řízený soustruh na dřevo - je určen k třískovému obrábění dřeva za pomocí 

ručního nářadí, slouží  převážně k obrábění rotačních ploch. Hlavní pohyb kruhový 

(otáčivý), který koná obrobek,  přičemž odebíráním třísky na obvodu obroku se vytváří 

kruhový průřez, tento typ smí mít pouze ruční režim, ve kterém: 

  

� smí být otáčení vřetena iniciováno pouze ručně, je-li zavřen ochranný kryt sklíčidla 

� iniciování pohybu v osách smí dovolit v daném čase pouze pohyb v jedné základní 

ose 

� posuvy musí být ručně volitelné, rychloposuv smí být iniciován pouze zařízením 

vyžadujícím nepřetržité působení na ovládač a nesmí být větší než 6 m/min. 
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� indexování revolverové hlavy smí být buď ruční (tj. ne strojní), nebo strojní 

indexování revolverové hlavy smí být možné pouze po jednom kroku, obě ruce 

obsluhy musí být při tom vně nebezpečného prostoru. [4,22,25]  

                                                 

 

Pásová bruska 

Obrázek 6: pásová bruska 

 

Pásová bruska je jedním z nejstarších strojů, určena k opracování převážně rovinných 

ploch odebíráním jemné třísky brusným pásem. Změnou rychlosti brusného pásu a 

použitím pásů s jinou zrnitostí lze opracovávat i jiné materiály.  

Obráběcím nástrojem je brusný pás napnutý přes bubny pásové brusky. Připojení na 

odsávací potrubí se provede ohebnou hadicí průměru 80 mm, která se nasadí na odsávací 

hrdlo brusky. Nápětí pásu je udržováno závažím nebo pružinou a naklápěním válce je 

možné je možno seřizovat běh válců. Broušení většinou uzavírá proces výroby a slouží 

jako příprava na povrchovou úpravu.V místě, kde brusný pás nabíhá na pásovnici a kde 

vzniká nebezpečí poranění rukou, není nainstalován žádný bezpečnostní kryt. Motor 

pohání  jeden z těchto válců, druhý válec je stavitelný a slouží k napínaní pásu.[4,22,25] 
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Horní svíslá frézka 

 

                                        Obrazek 7: horní svislá frezka 

 

                                            

Horní svislá frézka – je dřevoobráběcí   stroj, kterým se frézuje (profiluje) materiál na 

přesný tvar, zpravidla ze tří nebo čtyř stran (čtyřstranné tvarovací frézky - čtyřstranky) 

čtyřmi nebo i více nožovými hřídelemi, frézovacími hlavami a frézami, které se otáčejí  

rovnoměrnou rychlostí proti směru posouvaného materiálu.  

 

Materiál je do řezu posouván posuvnými válci, kladkami, řetězem nebo ručně.  Stroje se 

používají k výrobě kulatých tyčí, čtvrtkových tyčí, profilových lišt, soklových lišt.  Frézka 

taktéž pochází ze začátku 20.století, není k ní žádná dokumentace. [4,21,25] 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Srovnávací frézka 

 

Srovnávací frézka (srovnávačka) je frézka, která nožovým hřídelem popř. kotoučem 

obrábí dřevo tak, aby vznikla ucelená rovná plocha. Osa pracovního nástroje je rovnoběžná  

s obráběnou plochou.   

 

Obrázek 8 a: srovnávací frézka         Obrázek 8 b: rovinná  frézka tloušťkovací 

 

Srovnávání je rovinné  frézování jedné nebo dvou přilehlých ploch obrobku  srovnávací  

frézkou zpravidla za účelem vytvoření potřebné roviny  pro další obrábění. 

Srovnávačka (srovnávací frézka s ručním posuvem) se používá  srovnávání plochy dřeva  

prken, fošen nebo  hranolů, ke frézování (hoblování) ploch a úhlů, spárování a ke srážení 

hran a to vodorovným rotujícím nástrojem, uloženým mezi dvěma stoly, které jsou 

používány k uložení a podepření obrobku. Frézována je spodní plocha obrobku. Návod 

k používání stanoví max. šířku obrábění - 630 mm, max. úběr při srovnávání (např.) 6 mm, 

průměr nožového hřídele a počet nožů (zpravidla  4 kusy) a otáčky ( 6 000 ot/min). 

[4,22,25] 

 

Rovinná frézka (tloušťkovací frézka – protahovačka) slouží k frézování dřeva na 

požadovanou tloušťku vodorovným  rotujícím  nástrojem tak, aby jeho srovnané plochy 

získaly stejnou  tloušťku. Frézována je horní plocha obrobku. Návod k používání stanoví 
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největší hoblovací šířku a výšku, max. hoblovací výšku (např.  4 mm), max. záběr třísky 

(např. 10 mm), průměr nožového hřídele a počet nožů, počet otáčet nožového hřídele ( 

4500 ot/min). Tyto stroje mají dvě rychlosti posuvu dřeva –  8 a 16 m/min. [4,15,22,25] 

Oba dva stroje výrobené kolem roku 1935, není k nim žádná výrobní dokumentace. 

 

 

                                                                                                                     

 

Kombinovaný stroj Rojek 

 

 
Obrázek 9: kombinovaný stroj Rojek 

 

Kombinovaný dřevoobráběcí stroj Rojek  je vyroben v roce 2002, má prohlášení o shodě, 

návod na použití byl vytvořen výrobcem zařízení. Obsahuje základní informace pro 

kvalifikovaný obsluhující personál a popisuje prostředí a způsoby použití stroje, pro které 

je určen a obsahuje všechny potřebné informace pro správnou a bezpečnou obsluhu. 

Stroj je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na 

ochranu stroje pro jeho běžné technologické použití.  
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6.4   Stávající stav ručních nástrojů 

Ruční nářadí je poměrně  kvalitní. Rukojeti nejsou popraskané ani poškozené. Bezpečné  

používání ručního nářadí vyžaduje určitý zácvik, praxi, zaručující zručnost a správnou 

techniku práce.  

 

 

  Obrázek  10: hoblice a ruční nástroje 

 

 

Nářadí není uloženo přehledně ale je chráněno před poškozením. Pracoviště je 

vybaveno policemi, regály, pracovními stoly se zásuvkami.  [4,6,12,20] 

 

 6.5   Kvalifikace  zaměstnanců 

Práci s tak živým materiálem, jako je dřevo, dokážou provádět jen kvalitní kvalifikovaní 

tesaři a truhláři, znající rovněž předpisy na ochranu života a zdraví. Proto je nutné 

pravidelným školením BOZP posilovat jejich znalosti a zároveň tyto ověřovat, aby nedošlo 

jejich neznalostí, k pracovním úrazům. [1,4,7,8,11,] 
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7.  Návrh komplexního řešení bezpečnosti na dřevoobráběcích 

strojích 

Navrhovaná opatření jak technického, taktéž organizačního charakteru, by měla  zajišťovat 

snížení případného rizika na akceptovatelnou míru. Toho je možné docílit navržením 

vhodných opatření, vycházejících z provedeného hodnocení stávajícího stavu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na pracovišti. 

 

 

7.1    Technická opatření 

  

Bezpečnostní opatření pro práci na strojních pilach: 

 

Stolní pásová pila 

Doporučuji - pilový pás ponechat volný pouze v místě, kde se opracovává materiál, jinak 

ostatní část pilového pásu opatřit krytem, který bude posouvatelný, podle velikosti 

obráběného materiálu.  

Krátké obrobky a zbytky opracovávaného materiálu posouvat do řezu pouze pomocí 

dotlačovacích přípravků. Matriál, který je delší, než pracovníů stůl opatřit opěrkou. Při 

delších odstávkách pilový pás uvolnit a upozornit na tento stav vyvěšenou tabulkou. 

 

 

Stolní kotoučová pila 

Doporučuji – vybavit pilový kotouč  ochranným krytem, a ponechat volnou pouze část na 

opracovávání materiálu. Kryt by měl být pohyblivý a nastavitelný podle tloušťky a 

velikosti materiálu,  upevněný nezávisle na rozevíracím klínu, který zabrání sevření 

pilového kotouče v obráběném materiálu a působí proti zpětnému vrhu. Rovněž spodní 

část pilového kotouče zakrýt ochraným krytem. V místě, kde kotouč prochází pracovním 

stolem musí být vložka z měkkého materiálu, která nepoškodí pilový kotouč, v případě 

jeho vychýlení. 

K posunu materiálu doporučují použít  pomocného pravítka. Při řezání krátkých kusů 

upevnit na stůl odváděcí lištu. 
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Srovnovácí  a tloušťkovací rovinná frézka  

 

Opatřit hřídele odpovídajícímy kryty – za pravitkem pevný,  před pravítkem odsuvný. Před 

upnutím nástroje aretovat hřídel, zkontrolovat ostří, kryt vždy  nastavit podle výšky 

obrobku. 

Čelisti stolu nastavit na co nejmenší odstup od nožové kružnice ( max. 5mm),použivat 

stejné hmotné nože, široké min.15mm. 

Při obrábění malých obrobku použivat odpovídající pomůcky. 

Doporučují  opatřit frézku odsávacím krytem nožového hřídele  a tim vyloučit možnost 

dotyku hrídele otvorem odsávání, opatřet nožový hřídel krytem. 

Zajistit stroj tak, aby spodní okraj zábrany zpětného vrhu v klidové poloze dosahoval 

min.3mm pod záběrovou kružnici nožů, članky zábrany nesmí vykyvnout přes svislou 

polohu. Každy se musí pohybovat samostatně a volně. Její část v dotyku s obrobkem musí 

mít ostrou hranu.  

 

Srovnovácí  a tloušťkovací rovinná frézka  

Opatřit točivé části frézky odpovídajícími kryty.  Před upnutím nástroje aretovat hřídel, 

zkontrolovat ostří, kryt vždy  nastavit podle výšky obrobku. 

Při obrábění malých obrobků použivat odpovídající pomůcky. Nástroje musí být uloženy 

na místě – ve skříňce, aby nedošlo při střetu s nástrojem k pořezání rukou. 

 

Vrtací dlabačka 

Doporučuji – vřeteno opatřit krytem,  v. Na malé  obrobky vyhotovit šablony.  

Neprovádět vrtání z ruky, ale pouze po zajištění obrobku proti pootočení. 

 

Pásová bruska 

Brusný pás musí být mimo pracovní část, v místě, kde nabíhá brusný pás na pásovnici 

zcela zakrytován. 

Poškozené pásy vyměnit, zkontrolovat napnutí pásu. 

Brusný prach odstranit odsávaním. 
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Soustruh na dřevo 

 

 Opatřit soustruh kryty v mistě pohonu soustruhu. Nepřetěžovat stroj, nezvyšovat povolené 

otačky. Dbát na bezpečnou vzdalenost prí práci .  Poškozené dílce okamžitě vyměnit. 

 

 

7.2  Organizační opatření 

Opatření k zábraně úrazům elektrickým proudem: 

Doporučují provést revize elektrických zařízení revizním technikem. Opravy zásadně 

svěřovat odborníkům. 

 

Provozovatel dřevoobráběcích strojů a zároveň obsluha v jedné osobě  zajistí plnění 

následujících zásad: 

 

Každý stroj a strojní zařízení bude pravidelně kontrolováno v rozsahu stanoveném 

dokumentací výrobce nebo - není-li tato k dispozici - v rozsahu dokumentace,stanovené 

provozovatelem v místním provozním bezpečnostním předpise viz. příloha [] 

Pokud na stroji vznikne porucha, nebude se na něm pracovat až do doby jejího odstranění a 

prověření správné funkce stroje. Stroj bude opatřen tabulkou, že  je v poruše. 

Na strojích se bude pracovat jen tehdy, pokud jsou pohyblivé části, kde jsou sbíhavá a 

tlačná místa, vybaveny ochranným zařízením a tato jsou plně funkční. 

Stanoviště u stroje, strojního zařízení  musí být rovné, čisté a nesmí ohrožovat provoz a 

činnost pracovníka. 

Cesty, průchody, přechody a stanoviště pracovníka nesmí být kluzké, zatarasené 

materiálem a musí být zřetelně označené a udržované. 

Prostorové uspořádání pracoviště musí odpovídat požadavkům předpisů. 

Označit část podlahy, která slouží jako přechod nebo k dopravě, popř. uskladnění 

materiálu. 

Na stanovišti obsluhy strojů bude umístěna vývěska s nejdůležitějšími pokyny pro 

bezpečnou práci na strojích. 
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Obsluha stroje bude seznámena (proškolena) se zásadami bezpečné práce a s návodem 

výrobce k používání stroje. [1,4,6,12,22] 

 Upozornit na to, že na dřevoobráběcích strojích se nesmí pracovat v rukavicích. 

 

7.3  Návrh bezpečného pracovního prostoru 

 

Povrch stěn a příček  doporučují opatřit bílým lesklým nátěrem, na který nebude se 

usazovat prach,  a budou pravidelně čistěné. 

 

Větrání   v prostorech je výhovující. 

 

Ochranu proti  tepelné zátěži slunečním sáláním, okno se nachází na jižní stráně 

výrobního prostoru, doporučují opatřit žaluzie. 

 

Podlahu -  nášlapnou vrstvu opatřenit  nátěrem na beton, povrch doporučují upravit proti 

prašnosti, pro snadnou údržbu.  

Podlahy ve skladištních místnostech   označit tabulkami určujícími maximální přípustné 

zatížení podlahy.  

 

Umělé osvětlení sdružené a osvětlovací soustavy  musí byt pravidelně čištěny ve lhůtách 

odpovídajících nejméně normovým hodnotám a  trvale udržovány.  

 

Pracoviště, na nichž je obsluha při výpadku umělého osvětlení vystavena  možnosti úrazu 

nebo jiného poškození zdraví, opatřit dostačujícím nouzovým osvětlením. 

 

 

Vrata  opatřit bezpečnostim označením, žlutočerným šrafováním. 

Dveře nouzového východů  označit bezpečnostními značkami. 

 

 

Prostor pracovního místa (stanoviště obsluhy)   
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Stanoviště stroje, strojního zařízení a obsluhy musí být rovné, čisté a nesmí ohrožovat 

provoz a činnost obsluhy.  

 

Cesty a průchody nebo přechody nesmějí být zužovány materiálem, výrobky apod.  

 

 7.4   Rizika opracovaní dřeva ručním nářadím 

Před začátkem práce s nářadím musí pracovník prohlédnout jeho stav. Je zakázáno nosit 

nářadí (zejména otevřené nože, šroubováky, pilníky, dláta apod.) po kapsách. Při přenášení 

ostrých nářadí musí být ostří chráněno vhodnou ochranou. 

Tam, kde je to možné, má se nástroj držet směrem od těla pracovníka, aby se zabránilo 

zranění způsobenému sklouznutím nástroje po opracovávaném předmětu.  

 

  

 

Obrázek 11: hoblice a výrobek (lopata) na který se používají ruční nástroje 

 

 Ruční elektrotechnické  nářadí  musí mít rukojeti z izolantu a označení příslušnou 

značkou. [6,13,18,19,28] 
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7.5     Místní bezpečnostní pokyny ke strojím na obrábění dřeva 

7.5.1 Strojní pily 

Při práci na strojních pilách doporučují:  

Aby stroje obsluhovali jen zdravotně způsobilá obsluha, prokazatelně seznámení 

s návodem na použití.  

Před zahájením práce důkladně prohlédnout obráběný materiál, pozor na kovové části,  

suky apod. 

Při podélném řezání zkontrolovat před spuštěním stroje správné nastavení rozevíracího 

klínu.  

Vodící pravítko usnadňující vedení řezaného materiálu nemá sahat dále než ke středu 

pilového kotouče a musí být s rovinou kotouče rovnoběžné. 

Správné ustrojení – upnuté rukávy, zákaz používání rukavic, volného oděvu (pracovní 

plášť), řetízků, prstýnků, náramkových hodinek apod. 

Prohlédnout stroj před zahájením práce, zkontrolovat upínací, ochranná, spouštěcí, 

vypínací a blokovací zařízení. 

Při zjištění závady stroj nepoužívat, tento stav nahlásit příslušnému vedoucímu 

zaměstnanci. 

Používat předepsaná ochranná zařízení, nevyřazovat je z provozu. 

Používat všechny přidělené OOPP (např. krátkou vyztuženou zástěru jako ochranu proti 

zpětnému vrhu). 

Neodstraňovat odpad, třísky apod. holou rukou, používat vhodnou (dřevěnou) pomůcku.  

Udržovat pracoviště v pořádku. Nástroje, nářadí, měřidla, zpracovávaný materiál, výrobky, 

pracovní a ochranné pomůcky ukládat pouze na určená místa 

Před řezáním se přesvědčit, zda je vybraný pilový kotouč vhodný pro prováděný řez, zda 

není uvolněný nebo poškozený. 

K řezání používat pouze kotouče bez závad se správně nabroušenými zuby. 

Materiál přisouvat k pilovému kotouči až po dosažení plné řezné rychlosti. 

Obráběný materiál netlačit do řezu přímo tělem. 
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Při řezání stát mimo rovinu pilového kotouče. 

Ruce nesmí být při řezání v rovině řezu. 

Při ručním posuvu krátkého a úzkého dřeva k pilovému kotouči používat dřevěné pomůcky 

nebo naváděcí zařízení.  

Při řezání delšího dřeva (než je délka stolu pily) používat podpěrné stojany.  

Při řezání válcového dřeva, polen, tyčí apod., používat pomůcky nebo vhodné přípravky, 

které zabrání nežádoucímu pootočení nebo překlopení řezaného materiálu. 

Při řezání kulatého dřeva na kolébce je dovoleno řezat vždy jen jeden kus. 

Dbát na čistotu pilových kotoučů zejména při řezání dřeva s vyšším obsahem pryskyřic. 

Po ukončení řezání se nevzdalovat od stroje pokud je pilový kotouč v pohybu [4,6,22] 

 

 

 

Obsluze je dále zejména zakázáno: 

 

• vyřazování bezpečnostních a ochranných zařízení z činnosti 

• brždění dobíhajícího pilového kotouče rukou nebo v ruce drženým předmětem  

• odstraňování třísek ze stolu pily holou rukou, v rukavicích nebo vyfukováním    

ústy 

• všechny operace, které nezaručují bezpečné vedení materiálu do řezu (např. řezání 

klínů, špalíků s úkosem apod.) nebo převyšuje-li materiál nastavenou výšku řezu  

Údržba 

Běžnou údržbu provádí po skončení práce  obsluha. 

Před zahájením údržby musí být stroj odpojen od sítě. 

Průběžně musí být na pracovišti odstraňován prach odsáváním nebo smetáním.   
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7.5.2    Soustruh 

 Při práci na soustruhu doporučují:  

Aby soustruh obsluhovali jen kvalifikované a zdravotně způsobilé osoby, prokazatelně 

seznámené s obsluhou a bezpečnostními předpisy, týkající se BOZP.   

Před zahájením práce důkladně prohlédnout obráběný materiál, pozor na kovové části, 

vypadavé suky apod. 

Správné ustrojení – upnuté rukávy, zákaz používání rukavic, volného oděvu (pracovní 

plášť), řetízků, prstýnků, náramkových hodinek apod. 

Prohlédnout stroj před zahájením práce, zkontrolovat upínací, ochranná, spouštěcí, 

vypínací a blokovací zařízení.  

Vrtačky. 

Pokud se vřeteno po ukončení vrtání samočinně nevrátí do horní polohy či samovolně 

sjíždí dolů, odstavit stroj z provozu. Používat upínací zařízení. 

Při zjištění závady stroj nepoužívat, tento stav nahlásit příslušnému vedoucímu 

zaměstnanci. Používat předepsaná ochranná zařízení, nevyřazovat je z provozu. 

Před zahájením práce důkladně prohlédnout obráběný materiál, pozor na kovové části, 

vypadavé suky apod. 

Obráběný materiál musí být při práci spolehlivě upnut nebo zajištěn  

Vyjmutí nástroje z redukčního pouzdra, popř. uvolnění nástroje z vřetena stroje provádět 

vyrážecím klínem. Tento nesmí být napevno připevněn k vrtačce. 

Nástroje a obrobky vyměňovat pouze za klidu vřetena 

Nepřetěžovat upínací zařízení (např. dotažením pomocí trubkových nástavců apod.) 

Do upínacího zařízení upínat pouze takové předměty, pro které je určeno a jejichž tvar a 

velikost zaručují dokonalé a bezpečné upnutí 

Měření, výměnu nástrojů nebo obrobků vykonávat pouze za klidu vřetena  

Udržovat trvale zakrytý řemenový převod od elektromotoru k vrtacímu vřetenu a horní 

vystupující část vřetena. [4,6,22] 
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Obsluze je dále zejména zakázáno: 

 

• ponechávat vyrážecí klín ve vřetenu, připevňovat jej řetízkem nebo lankem ke stroji 

• držení obrobku rukou 

• brždění dobíhajícího vřetena rukou nebo v ruce drženým předmětem odstraňování 

třísek holou rukou, v rukavicích nebo vyfukováním ústy 

Údržba 

Běžnou údržbu provádí po skončení práce  obsluha. 

 Před zahájením údržby musí být soustruh odpojen od sítě. 

 Průběžně musí být na pracovišti odstraňován prach odsáváním nebo smetáním.   

 

7.5.3    Rovinné  a svislé frézky 

Při práci na rovinnýcha svislých frézkach doporučují:  

Obsluha má byt jen zdravotně způsobilý personál, prokazatelně seznámený s návodem na 

použití.  

Před zahájením práce důkladně prohlédnout obráběný materiál, pozor na kovové části, 

vypadavé suky apod. 

Správné ustrojení – upnuté rukávy, zákaz používání rukavic, volného oděvu (pracovní 

plášť), řetízků, prstýnků, náramkových hodinek apod. 

Prohlédnout stroj před zahájením práce, zkontrolovat upínací, ochranná, spouštěcí, 

vypínací a blokovací zařízení. 

Při zjištění závady stroj nepoužívat, tento stav nahlásit příslušnému vedoucímu 

zaměstnanci. 

Používat předepsaná ochranná zařízení, nevyřazovat je z provozu. 

Pracovní část nožového hřídele srovnávačky musí být zabezpečena mechanickým 

posouvacím zařízením nebo ochranným krytem. 

Nepracovní část nožového hřídele srovnávačky musí být chráněna krytem, který se 

samočinně posouvá s vodícím pravítkem. 
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Při obrábění krátkých a úzkých materiálů (do 400 mm) používat dřevěné pomůcky. 

Obráběný materiál posouvat do řezu zvolna, neubírat příliš silnou třísku. 

Při frézování musí stát obsluha bokem od vsunovaného materiálu. 

Na přední vstupní straně tloušťkovačky musí být instalovány zachycovače proti zpětnému 

vrhu obráběného materiálu. 

Obráběné kusy nesmí být kratší než je vzdálenost mezi předním a zadním válcem 

(vzdálenost osy hladkého válce od rýhovaného). 

U frézek s ručním podáváním materiálu musí být nástroj zajištěn ochranným krytem. 

Při ručním podávání materiálu musí být stroj vybaven zařízením proti zpětnému vržení 

materiálu. 

Při frézování krátkých kusů a při dokončování pracovního úkonu používat vhodné 

přípravky nebo pomůcky pro posun materiálu. [4,22] 

 

Obsluze je dále zejména zakázáno: 

 

� současné obrábění více kusů materiálů nestejné tloušťky  

� vsunovat nebo vytahovat materiál násilím 

 

Údržba 

Běžnou údržbu provádí po skončení práce  obsluha. 

Před zahájením údržby musí být stroj odpojen od sítě. 

Průběžně musí být na pracovišti odstraňován prach odsáváním nebo smetáním.   
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7.5.4 Pásová  bruska 

 

 Při práci na pásové brusce doporučuji:       

Obsluha musí bý kvalifikovaná a zdravotně způsobilá  a seznamená s návodem k použití 

daného stroje. Před zahajením práce dbát bezpečnostních předpisů a pokynů. 

Pokyny pro obsluhu 

Brusný pás musí být správně napnutý, natržené pásy a pásy s nerovnými okraji nesmí být 

používány. Poškozený a opotřebovaný pás musí být včas vyměněn. 

Spoje pásu musí být správně a odborně provedeny (slepováním na tupo, na rybinu, 

přeplátováním); okraje pásu na obou stranách spoje musí ležet v jedné přímce.  

Při otevřených dvířkách krytu válců brusného pásu nesmí být bruska uváděna do chodu. 

Pás je nutno přitlačovat na broušený předmět přitlačovacím pákovým tlačidlem. 

Při práci je nutno používat  OOPP. 

� pracovní oděv (s upnutými rukávy, bez volně vlajících částí) 

� pracovní obuv 

� ochranné brýle 

Údržba 

Běžnou údržbu provádí po skončení práce v každé směně obsluha. Před zahájením údržby 

musí být bruska odpojena  od sítě. Průběžně musí být na pracovišti odstraňován prach 

odsáváním nebo smetáním.   
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7.5.5 Odsávání prachu a pilin 

               Obrazek 13: odsavací systém Rojek 

 

Systém slouží na  odsávání   dřevěného odpadu v truhlářských dílnách. Sací nástavce, 

potrubí a přepážky musí zabezpečovat, aby odsávaný prach byl  dopravován odsávacím 

systémem min. rychlostí vzduchu 20 m.s-1.  

 
 Nebezpečí 
 

� zranění odmrštěnými, odfouknutými předměty, 

� působení ostrého proudu vzduchu a způsobení vymrštění drobných předmětů a 
částic do prostoru, i do výšky, 

� požár, popálení osoby, 

� pád obsluhy na rovině, 

� fyzická zátěž, nevhodná pracovní poloha, 

� úraz elektrickým proudem,  

� působení hluku a vibrací. 
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 Pokyny pro obsluhu  
 
 Před spuštěním přístroje tj. před započetím práce musí uživatel překontrolovat zejména: 
 

� nemá-li pohyblivý přívod protřelou, proříznutou, opálenou,  

� obroušenou, zpuchřelou, rozleptanou  nebo jinak poškozenou izolaci, 

� není-li poškozená vidlici nebo kabelové spojení, 

� nejsou-li poškozeny kryty, držadlo, příp. jiné části přístroje 

� terén a místo práce, příp. je nutno odstranit nebezpečné pevné  

� předměty, hřebíky, ocelové piliny, kameny,  skleněné střepy apod.,  

� které by mohly být bez připevněného záchytného vaku odmrštěny  

� a zranit obsluhu nebo osoby v okolí 

 

7.6  Návykové látky na pracovišti 

 

Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky,  nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště.   Nekouřit na pracovištích, pro kuřáky  vyhradit speciální prostor na 

kouření. Uvedené zákazy se vztahuji dle zákoníku práce  též na osoby, které se s vědomím 

provozovatele zdržují na jeho pracovištích. [6] 

 

 

 

7.7   Školení bezpečností práci 

Provozovatel truhlářstvi je povinen zajistit  školení o právních a ostatních předpisech k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné znalosti a 

požadavky pro výkon práce. Je nutné vyžadovat dodržování těchto předpisů a kontrolovat 

jejich znalosti. Zajistit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace o 

provedeném školení.  
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Obsah školení: 

 

Zákoník práce, zák č. 262/2006 Sb. 

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

Zák. č. 309/2006 Sb 

NV č. 494/2001 Sb. o hlášení PÚ 

NV č. 495/2001 Sb. o OOPP 

NV č. 378/2001 Sb. o bezpečném provozu a používání strojů 

 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV č. 148/2006 Sb.  před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky k zajištění BOZP 

 

EN, ČSN,  týkající se dřevoobráběcích strojů, zejména ČSN EN 1807 Bezpečnost 

dřevoobráběcích strojů, ČSN EN 1870-3+A1 Kotoučové pily, ČSN EN 60745 Pásové pily 

ČSN EN 848-2,1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů 

 

 

� seznamení s místními podmínkami na pracovišti (zejména při vstupní instruktáži), 

�  seznamení s riziky, kterým je zaměstnanec vystaven  a vyhodnocení rizik a 

opatřeními zaměstnavatele k odstranění nebo snížení těchto rizik (vzor  přílohy 

č.2),  

�  

� seznamení  s opatřeními pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 

havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců, 

organizací první pomoci, 

� poskytování první pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům, 

� s umístěním prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička),  

� s umístěním prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, požární hydranty atd.),  

� a pracovními postupy, které musí při své práci dodržovat,  

� s návody pro bezpečnou obsluhu strojů a zařízení,  
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Závěr 

 

Používání dřevoobráběcích strojů patří mezi nejvíce riziková zaměstnání, je kladen velký 

důraz na bezpečnost strojů, kvalifikaci a zdravotní stav obsluhy, její seznámení 

s bezpečnostními předpisy a seznámení s riziky při obrábění dřeva. Přesto při troše 

nepozornosti, případně nebezpečného chování na pracovišti a jiných nedostatků mají tyto 

odvětví velký podíl na úrazovosti. Analýzou pracovních úrazů, kterou jsem provedla jsem 

zjistila, že převážná část všech úrazů je způsobena špatným technickým stavem strojů, 

nevyhovujícími pracovními podmínkami a podceňováním rizika, které z dané činnosti 

vyplývá. Následky těchto úrazů bývají často velmi těžké a v některých případech končí i 

smrtí postiženého.  

� Ke zlepšení celkové úrovně bezpečnosti práce ve firmě Wiedermannm jsem 

navrhla řadu technických a organizačních opatření a na jednotlivých pracovištích 

jsem se  zaměřila  především na zjištěna rizika, identifikovala jsem rizika, které 

hrozí během  opracování dřeva. Navrhla jsem místní bezpečnostní pokyny 

k jednotlivým strojům  a zařízením na obrábění dřeva. Navrhla jsem osnovu 

školení, s určením jednotlivých termínů školení . s ověřením znalostí ústní formou. 

Nelze dosáhnout přijatelných výsledků,  když bezpečnost práce nebude zajišťována 

komplexně.  

Přínos navrhovaných řešení poslouží ke zvýšení úrovně bezpečnosti práce na hodnoceném 

pracovišti. Rizika a návrhy na nápravná opatření, přehledně uvedená v příloze, jsou 

vhodnou pomůckou pro školení bezpečnosti práce. Výsledným efektem by pak mělo být 

významné snížení pravděpodobnosti nehod a úrazů. 
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