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ANOTACE 

ZBORNÍK, Marek. Analýza rizik kovoobráběcích a tvářecích strojů. Ostrava, 2011. 77 s. 

Diplomová práce. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením pracovních rizik, které 

souvisí s provozováním a obsluhou kovoobráběcích a tvářecích strojů. Zároveň jsou  

navržena účinná opatření k vyloučení nebo omezeni rizik na přijatelnou úroveň. 

Všechna analyzovaná rizika jsou uvedena v tabulkovém registru rizik, který je  

pro větší přehlednost rozdělen do několika skupin.  

Klíčová slova:  

bezpečnost práce, prevence rizik, kovoobráběcí stroje, tvářecí stroje 

 

 

ANNOTATION 

ZBORNÍK, Marek. Analysis of Risks Associated with Metal Working and Forming 

Machines. Ostrava, 2011. 77 s. Graduation theses. VŠB-TUO, Faculty of Safety 

Engineering. 

Graduation theses is concerned with analysis and evaluation of working risks, 

which relate to operation and service of metal working and forming machines. 

Simultaneously there are designed measure to exclusion or limitation of risks  

on the acceptable level. 

All analysed risks are mentioned in the tabular registry of risks which is divided 

into a few groups for greater lucidity. 

Keywords: 

occupational safety, prevention of risks, metal working machines, forming 

machines. 
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1 Úvod 

     Téma diplomové práce jsem si zvolil, protože kovoobráběcí a tvářecí stroje jsou 

často provozovány v různých firmách a společnostech. V rámci uplatnění své kvalifikace 

v praxi je nutné, abych byl schopen řešit problematiku v oblasti prevence rizik při 

provozování těchto strojů. 

     Společnost TIZ s.r.o. jsem zvolil, protože hlavní zaměření společnosti je právě 

kovoobrábění a tváření kovů. 

Cílem práce je analýza a hodnocení pracovních rizik, které souvisí s provozováním 

a obsluhou kovoobráběcích a tvářecích strojů. 

Současně s analýzou rizik bylo provedeno stanovení účinných opatření k vyloučení 

nebo omezení rizik na přijatelnou úroveň. 

     Za účelem identifikace rizik souvisejících s provozem strojů byla zvolena 

nevhodnější metoda s uvedením důvodu výběru právě této metody. 

Každé přijaté opatření k vyloučení nebo omezení rizika je účinné pouze  

za předpokladu, že jeho realizace je pravidelně kontrolována a vyžadována. Proto jsem 

v diplomové práci navrhl zásady provádění kontrol a způsob účinného vyžadování plnění 

opatření.  

Soupis všech analyzováných a vyhodnocených rizik včetně přijatých opatření bude 

uveden v registru rizik. 
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2 Rešerše 

Kolektiv IVBP Brno. Management rizika II : Praktický návod k použití 

vybraných postupů a metod analýzy a hodnocení rizik. 1. vydání. Rožnov  

pod Radhoštěm : ROVS, 2001. 193 s. 

Tato kniha popisuje postup provádění úkolů v oblasti prevenci rizik, přehled 

používaných metod pro analýzu a hodnocení rizik a kritéria výběru nejvhodnější metody. 

Charakterizuje nebezpečné vlastnosti strojů a zařízení včetně možných způsobů ochrany 

proti těmto nebezpečím. [10] 

NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP : Pro provádění kontrolní činnosti  

dle právních předpisů a technických norem . 1. vydání. Šumperk : Sates, 2010. 170 s. 

Lexikon stanovuje základní legislativní a normové požadavky na různé pracoviště 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jednotlivá pracoviště jsou  

pro přehlednost rozdělené do kategorií podle prováděných činností. V lexikonu jsou 

uvedené poznámky a komentáře vysvětlující schémata a obrázky pro snadnější pochopení 

požadavku bezpečnostního předpisu. [4] 

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

2011 [cit. 2011-04-01]. Portál veřejné správy České republiky. Dostupné z WWW: 

<portal.gov.cz/zakon/262/2006>. 

V páté části tohoto zákona se nachází základní požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Stanovuje povinnost zaměstnavateli provádět úkoly v oblasti prevence 

rizik. Ukládá základní povinnosti zaměstnavatele, právo a povinnosti zaměstnance 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [11] 

 

Použití ostatních legislativních předpisů bylo provedeno pro identifikaci nebezpečí, 

fyzickou kontrolu pracovišť  a stanovení požadavků pro provozování a obsluhu strojů. 

Použití norem bylo provedeno pro definování termínů v oblasti prevence rizik, 

identifikace nebezpečí u jednotlivých strojů a stanovení opatření proti předcházení rizikům 

(vycházením z bezpečnostních požadavků pro nově navrhováné stroje). 

Všechny použité zdroje pro vypracování diplomové práce jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury. 
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3 Kovoobrábění a tváření v ČR 

Strojní obrábění a tváření patří mezi nejrozšířenější způsoby výroby přesných 

součástí. Obrobek i nástroj jsou upnuty na obráběcím stroji (soustruh, frézka, vrtačka 

apod.) nebo tvářecími stroji (lisy, ohýbačky, nůžky apod.). Podle použitého stroje pak 

mluvíme o soustružení, vrtání, frézování, lisování, střihání apod.  

Kovoobráběcí a tvářecí stroje zaujímají v našich strojírenských závodech, 

mechanických a údržbářských dílnách přední místo, neboť jejich podíl na zhotovení 

výrobku je stále ještě značný. Ve strojních dílnách se nejvíce používají soustruhy, vrtačky 

frézky,  hoblovky, obrážečky, brusky, lisy, nůžky a pily. V moderních podnicích  

se používají stále dokonalejší stroje a to i z hlediska bezpečnosti. Nové moderní strojní 

zařízení (například laserové řezačky, automatické obráběcí linky, stroje obrábějící 

vysokotlakým vodním paprskem a další) musí být vyrobeny podle normativních 

požadavků platných v celé EU.  

Každé nové strojní zařízení, které člověk navrhne a vytvoří, je realizováno 

s myšlenkou ulehčení lidské práce. U nových strojních zařízení jsou všechna nebezpečná 

místa opatřena ochranným krytem nebo jinak zajištěna. Rizika u těchto „nových strojů“ 

jsou téměř zcela vyloučena (zbytková rizika jsou uvedena v „Návodu výrobce“).  

Mnoho podniků, firem a společností však stále provozuje stroje, které byly 

vyrobené před rokem 1997. Od roku 1998 byly do našich norem ČSN včleňovány 

požadavky evropských bezpečnostních norem a označovány jako ČSN EN. [1, 2] 

3.1 Kovoobráběcí stroje 

Nejčastější úrazy při kovoobrábění dle zdroje [2] jsou způsobené: 

 odletující třískou a drobnými úlomky (zejména soustruhy, dále pak vrtačky, 

frézky, brusky), 

 ostřím nástrojů (při upínání, výměně nebo ostření), 

 upínáním obrobků, 

 seřizováním a údržbou, 

 pohybujícími se částmi strojního zařízení (zachycení, naražení – například 

pohybujícím se stolem, vřetenem stroje, upínacím zařízením). 
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Procentuální složení úrazů podle druhů obráběcích strojů  uvádí tabulka č. 1 [2] 

Tabulka č. 1 – Procentuální úrazovost podle druhů obráběcích strojů [2] 

Pořadí Kovoobráběcí stroje % úrazovost 

1. soustruhy 35 

2. brusky 30 

3. vrtačky 15 

4. frézky 10 

5. pily 4 

6. vodorovné vyvrtávačky 2 

7. hoblovky a obrážečky 1 

8. ostatní obráběcí stroje 3 

 CELKEM 100 

 

 

3.2 Tvářecí stroje 

Tváření je technologie, při které se mění tvar výchozího materiálu působením 

vnější síly bez odběru třísek. Pracoviště tvářecích strojů jsou považovány za jedny 

z nejrizikovějších pracovišť v našem průmyslu. Úrazy u tvářecích strojů jsou velice 

závažné. Mnoho těchto úrazů končí trvalými následky. [1, 2] 
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4 Informace o společnosti TIZ s.r.o. 

Společnost byla založena v roce 1991 jako pokračovatelka profesních zaměření 

zakládajících společníků, což byla zámečnická, topenářská a instalatérská praxe. Přímá 

účast společníků ve vývoji společnosti vytvořila její charakter. 

Od svého vzniku byla společnost zaměřena na dvě hlavní činnosti: 

 výroba a montáž solárních systémů ohřevu TUV (teplá užitková voda), 

 zámečnická výroba. 

 

V současné době je jediným a hlavním zaměřením společnosti obrábění a tváření 

kovů. 

S vědomím potřeby dalšího vývoje rozšířila společnost postupně svou činnost  

o nové výrobky zámečnické profese, CU program a speciální ohyby silnostěnných trubek 

do průměru 60 mm. 

Sídlo provozovny se nachází nedaleko města Orlová v obci Doubrava. 

Společnost je od roku 2004 nositelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001. 

V současné době společnost zaměstnává třicet zaměstnanců (z toho šest žen). Čtyři 

ženy pracují v dělnické profesi a dvě v administrativě. 

 

Příklady výrobních možností společnosti: 

 speciální ohyby silnostěnných trubek na malých poloměrech, 

 komponenty topenářské techniky (ocel, měď), 

 výroba obouvacích lžic, 

 komponenty solárních kolektorů, 

 povrchová úprava (komaxit, máčení ve vodou ředitelných barvách). 

[31] 

Obrázky číslo 1, 2, 3 a 4 ukazují výrobní možnosti společnosti. 
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 Obrázek č. 1 – Výrobní možnosti [31] 

 

 

 

 

 

       Obrázek č. 2 – Výrobní možnosti [31] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Výrobní možnosti [31] 

 

 

 

 

 

       Obrázek č. 4 – Výrobní možnosti [31] 
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5 Soupis kovoobráběcích a tvářecích strojů, které jsou  

na pracovištích společnosti provozovány 

 

Soupis kovoobráběcích a tvářecích strojů provozovaných společnosti je uveden  

v tabulce č. 2. [3] 

Tabulka č. 2 – Soupis provozovaných kovoobráběcích a tvářecích strojů  

P. č. Název stroje 

Evidenční číslo 

Typová řada – skupiny Umístěn na pracovišti 

1. Vrtačka stojanová  

VS 32A 

TIZ - 4 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Obráběcí dílna 

2. Dvoukotoučová bruska 

TIZ - 5 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Obráběcí dílna 

3. Vrtačka stojanová MEZ 

TIZ - 6 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Strojovna 

4. Vrtačka sloupová 

TIZ - 7 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Lisovna 

5. Závitořez 

TIZ - 9 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Konstrukční dílna 

6. Nůžky na kulatinu 

TIZ - 10 

Tvářecí stroje – nůžky Sklad hutního materiálu 

7. Závitořez trubkový  

– mobilní 

TIZ - 11 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Strojovna 

8. Lis hydraulický 

TIZ - 14 

Tvářecí stroje – lisy Lisovna 

9. Soustruh malý Profiline 

TIZ - 16 

Kovoobráběcí stroje  

- soustruhy  

Obráběcí dílna 

10. Soustruh ZP 231 

TIZ - 17 

Kovoobráběcí stroje  

- soustruhy  

Obráběcí dílna 

11. Bruska stojanová  

BAD 20 

TIZ - 18 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Obráběcí dílna 

12. Frézka horizontální 

TIZ - 19 

Kovoobráběcí stroje  

- frézky 

Obráběcí dílna 

13. Vrtačka sloupová 

TIZ - 20 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Obráběcí dílna 

14. Vrtačka stojanová MEZ 

TIZ - 21 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Obráběcí dílna 

(pokračování) 
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Tabulka č. 2 – Soupis provozovaných kovoobráběcích a tvářecích strojů (pokračování) 

15. Bruska stojanová  

ELKO  B175 

TIZ - 22 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Obráběcí dílna 

16. Odjehlovač kulatiny 

TIZ - 23 

Kovoobráběcí stroje  

- soustruhy 

Konstrukční dílna 

17. Závitořez VEB 

TIZ - 24 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Obráběcí dílna 

18. Závitořez trubkový 

TIZ - 25 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Konstrukční dílna 

19. Soustruh ZP 51 

TIZ - 26 

Kovoobráběcí stroje  

- soustruhy 

Obráběcí dílna 

20. Bruska stojanová  

MEZ IBTP 

TIZ - 29 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Obráběcí dílna 

21. Bruska stojanová  

ELKO B175 

TIZ - 31 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Dílna mědi 

22. Pásová pila PILOUS 

TIZ – 34 

Kovoobráběcí stroje  

- pily na kov 

Dílna mědi 

23. Tvarovač CU trubek 

TIZ – 35 

Tvářecí stroje  

- ohýbačky 

Dílna mědi 

24. Vrtačka sloupová 

TIZ – 37 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Dílna mědi 

25. Šroubořez 

TIZ – 38 

Kovoobráběcí stroje  

- soustruhy 

Dílna mědi 

26. Nůžky na kulatinu 

TIZ – 40 

Tvářecí stroje  

- nůžky 

Dílna mědi 

27. Pásová pila MEZ 

TIZ - 42 

Kovoobráběcí stroje  

- pily na kov 

Konstrukční dílna 

28. Bruska horizontální 

TIZ - 44 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Konstrukční dílna 

29. Pokosová pila 

TIZ - 49 

Kovoobráběcí stroje  

- pily na kov 

Dílna mědi 

30. Nůžky na plech 

TIZ - 50 

Tvářecí stroje - nůžky Lisovna 

31. Hydraulický lis 

TIZ - 52 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

32. Hydraulický lis 

TIZ - 53 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

33. Lis na obouvací lžíce 

TIZ - 54 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

34. Lis na čepové šrouby 

TIZ - 55 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

35. Hydraulický lis multifunkční 

TIZ - 56 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

(pokračování) 
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Tabulka č. 2 – Soupis provozovaných kovoobráběcích a tvářecích strojů (pokračování) 

36. Hydraulický lis 

TIZ - 57 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

37. Kalibrační lis 

TIZ - 60 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

38. Trnová ohýbačka trubek 

TIZ - 61 

Tvářecí stroje  

- ohýbačky 

Lisovna 

39. Ohýbačka háku na radiátory 

TIZ - 67 

Tvářecí stroje  

- ohýbačky 

Sklad hutního materiálu 

40. Nůžky na plech 

TIZ – 70 

Tvářecí stroje - nůžky Konstrukční dílna 

41. Vrtačka sloupová 

TIZ - 75 

Kovoobráběcí stroje  

- vrtačky 

Obráběcí dílna 

42. Lis na čepy 

TIZ - 84 

Tvářecí stroje - lisy Lisovna 

43. Frézka horizontální 

TIZ - 87 

Kovoobráběcí stroje  

- frézky 

Obráběcí dílna 

44. Stolová bruska NVA 25 

TIZ - 88 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Obráběcí dílna 

45. Ohýbačka plechu 

TIZ - 95 

Tvářecí stroje  

- ohýbačky 

Konstrukční dílna 

46. Bruska dvoukotoučová 

TIZ - 98 

Kovoobráběcí stroje  

- brusky 

Konstrukční dílna 

 

Obecná výrobní technologie v rámci společnosti: 

 dělení materiálů (řezání, střihání), 

 ohýbání, tváření a obrábění kovů (lisování, válcování závitů, třískové 

obrábění), 

 svařování a pájení - v práci není dále řešeno, 

 kontrola jakosti (tlakování, metrologie) - v práci není dále řešeno, 

 povrchová úprava - v práci není dále řešeno, 

 závěrečná kontrola jakosti - v práci není dále řešeno, 

 expedice - v práci není dále řešeno. [31] 
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5.1 Zhodnocení používaných kovoobráběcích a tvářecích strojů 

z hlediska jejich konstrukce a roku výroby 

Všechny tyto stroje byly vyrobené před rokem 1997. Některé z provozovaných 

strojů jsou z 70. a 80. let minulého století. 

Všechny provozované stroje mají „průvodní dokumentaci výrobce“. 

V některých „provozních dokumentacích strojů“ je problematika BOZP při obsluze, 

seřizování a údržbě strojů řešená pouze obecně nebo nedostatečně. 
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6 Přehled legislativních požadavků v návaznosti  

na bezpečnost při provozování kovoobráběcích  

a tvářecích strojů 

V této kapitole jsou vyjmenovány legislativní předpisy související s BOZP  

při provozu a údržbě kovoobráběcích a tvářecích strojů.  

Kapitola je členěna na 3 podkapitoly: 

 zákony, 

 nařízení vlády, 

 vyhlášky. 

V zákonech č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. jsou stručně charakterizovány 

jednotlivé § těchto zákonů týkající se BOZP ve společnosti. 

Ostatní zákony, nařízení vlády a vyhlášky týkající se problematiky BOZP souvisící 

s provozováním strojů na pracovištích společnosti jsou vyjmenovány. [11, 12] 

6.1 Zákony 

Zákony týkající se BOZP při provozování kovoobráběcích a tvářecích strojů: 

 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, ve znění pozdějších předpisů, 

V tabulce č. 3 jsou podrobněji charakterizovány jednotlivé § zákona týkající  

se BOZP při provozu a údržbě kovoobráběcích a tvářecích strojů. V tabulce je také uveden 

navazující legislativní předpis k jednotlivým zákonným požadavkům. [12] 
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Tabulka č. 3 – Charakteristika zákona č. 309/2006 Sb. [4, 12] 

Číslo § Stručná charakteristika oblasti, která je řešena Navazující 

legislativní 

předpis 

2 odst. 1 

písm. b), 

e), f) 

Stanoví požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  

(na pracovištích, kde jsou instalovány kovoobráběcí  

a tvářecí stroje). 

Nařízení vlády  

č. 101/2005 Sb. 

4 odst. 1  Určuje  obecné požadavky na provoz, kontroly a údržbu 

strojů a jejich vybavení ochranným zařízením, které chrání 

život a zdraví zaměstnanců. 

Nařízení vlády  

č. 378/2001 Sb. 

5 odst. 1 

písm. b) 

Stanoví povinnost, že práce je nutno organizovat tak,  

aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími  

nebo vymrštěnými předměty, nebo materiály. 

Vyhláška č. 

48/1982 Sb. 

6 odst. 1 Stanoví povinnost umístit na pracovištích, na kterých jsou 

vykonávány práce při nichž může dojít k poškození zdraví, 

bezpečnostní značky, které poskytují informace  

nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci. 

Nařízení vlády  

č. 11/2002 Sb. 

9 odst. 

1, 2 

Ukládá zaměstnavateli povinnost zajišťovat a provádět 

úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života 

a zdraví zaměstnance. 

Úkoly v prevenci rizik musí zabezpečovat prostřednictvím 

„odborně způsobilé osoby“. 

Zákon  

č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce § 

102 

10 Stanoví požadavky na „odbornou způsobilost“ fyzických 

osob, které zajišťují úkoly v prevenci rizik. 

 

11  

odst. 1 

Stanoví požadavek, že obsluhou, prováděním oprav  

a údržbou zařízení, které představují zvýšenou míru 

ohrožení života a zdraví zaměstnanců, mohou být pověření 

pouze zaměstnanci, kteří jsou „zvlášť odborně způsobili.“ 

Legislativní 

předpis pouze v 

návrhu 

23 Vyjmenované právní předpisy, které jsou platné 

v návaznosti na jednotlivé ustanovení zákona (v době 

zpracování této práce pozbyl platnosti legislativní předpis 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a byl nahrazen nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb.). 
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 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

V tabulce č. 4 jsou stručně charakterizovány jednotlivé § zákona týkající se BOZP.  

Tabulka č. 4 – Charakteristika zákoníku práce týkající se BOZP [4, 11, 16] 

Číslo § Stručná charakteristika oblasti, která je řešena 

§ 101 

odst. 1 

Stanoví obecnou povinnost zaměstnavatele zajistit BOZP zaměstnanců 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. 

§ 101 

odst. 2 

Stanoví odpovědnost za BOZP těch vedoucích zaměstnanců, kteří bezprostředně 

práci organizují, řídí a ukládají zaměstnancům pracovní úkoly. Od nich  

se především očekává, že znají rizika, kterým je zaměstnanec vystaven. 

§ 102 

odst. 1 

Stanoví povinnost zaměstnavatele, vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům. 

§ 102 

odst. 2 

Blíže charakterizuje, co rozumět pod pojmem prevence rizik. 

§ 102 

odst. 3 

Stanoví povinnost zaměstnavatele soustavně provádět analýzu rizik a přijímat 

opatření k odstranění rizik. 

§ 102 

odst. 4 

Stanoví povinnost zaměstnavatele přijímat taková opatření, která omezí 

působení neodstranitelných rizik. O vyhledání, vyhodnocování rizik a o přijatých 

opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 

§ 102 

odst. 5 

Stanoví obecný postup zaměstnavatele k provádění technických a organizačních 

opatření v prevenci rizik. 

§ 102 

odst. 6 

Stanoví povinnost zaměstnavatele přijímat opatření pro případ zdolávání 

mimořádných událostí. 

Podrobněji stanoví zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 

pro případ mimořádné události – požáru. 

Podrobněji stanoví zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. 

§ 102 

odst. 7 

Stanoví povinnost zaměstnavatele soustavně provádět posuzování rizik, 

kontrolovat dodržování a účinnost přijatých opatření. 

§ 103 

odst. 1 

Stanoví povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik. 

§ 103 

odst. 2 

Stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních  

a ostatních předpisech k zajištění BOZP.  

§ 103 

odst. 3 

Stanoví povinnost zaměstnavatele určit obsah a četnost školení, způsob 

ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. 

§ 103 

odst. 4 

Povinnost zaměstnavatele přizpůsobit pracoviště těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého 

měsíce po porodu. 

§ 104 Obecné požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy  

a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. 

Podrobněji stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

§ 105 

odst. 1 

Stanoví obecné povinnosti zaměstnavatele objasnit příčiny a okolnosti vzniku 

pracovního úrazu. 

Podrobněji stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 4 – Charakteristika zákoníku práce týkající se BOZP (pokračování) 

§ 105 

odst. 2 

Povinnost zaměstnavatele vést knihu úrazů. 

Podrobněji stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

§ 105 

odst. 3 

Povinnost zaměstnavatele vyhotovovat a vést dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti delší než tři 

kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance. 

Podrobněji stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

§ 105 

odst. 4 

Povinnost zaměstnavatele ohlásit pracovní úraz stanoveným organům a 

institucím. 

Podrobněji stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

§ 105 

odst. 5 

Povinnost zaměstnavatele přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

Podrobněji stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance. 

§ 108 

odst. 5 

Povinnost zaměstnavatele provádět nejméně jednou v roce prověrky BOZP na 

všech pracovištích. Zjištěné nedostatky odstraňovat. 

 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů. [4] 

 

6.2 Nařízení vlády 

Nařízení vlády týkající se BOZP při provozování kovoobráběcích a tvářecích 

strojů: 

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

a pracovní prostředí, 

 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, 

 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní 

zařízení, 

 nařízení vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úraze, 
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 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků.  

[4] 

6.3 Vyhlášky 

Vyhlášky týkající se BOZP při provozování kovoobráběcích a tvářecích strojů: 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, 

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

[4] 

6.4 Provoz „vyhrazených technických zařízení“ 

Na pracovištích společnosti jsou provozovány tyto „vyhrazená technická zařízení“: 

 elektrická zařízení (elektroinstalace, kovoobráběcí a tvářecí stroje s pevným 

elektrickým přívodem), 

 tlaková zařízení (kompresor se vzdušníkem, tlaková nádoba na hydraulický 

olej s centrálním rozvodem). 

Na provoz těchto „vyhrazených technických zařízení“ se vztahují tyto základní 

legislativní a normové požadavky: 

 zákon č. 309/2006 Sb., 

 zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
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 vyhláška č. 18/1979 Sb., 

 vyhláška č. 20/1979 Sb., 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., 

 vyhláška č. 50/1978 Sb., 

 ČSN 33 2000-1, 

 ČSN 33 1500, 

 ČSN EN 50 110-1, 

 ČSN 34 0350, 

 ČSN 69 0012, 

 ČSN 69 0010. 

[4] 
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7 Analýza rizik 

7.1 Termíny a definice 

Dle ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 14121-1:2008 a ČSN OHSAS 

18001:2008  platí následující termíny a definice: 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků 

dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. 

Pracoviště 

Jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací řízenou 

organizací. 

Strojní zařízení (stroj) 

Montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, z nichž je alespoň jedna 

pohyblivá, s příslušnými pohonnými zařízeními, řídícími a silovými obvody, vzájemně 

spojenými za účelem specifický přesně stanoveného použití. Zejména pro zpracování, 

úpravu, dopravu nebo balení materiálu. 

Spolehlivost (stroje) 

Schopnost stroje nebo jeho součástí nebo jeho vybavení vykonávat v daném 

časovém období a za specifikovaných podmínek požadovanou funkci bez poruchy.  

Udržovatelnost (stroje) 

Schopnost stroje udržovat stav, který umožňuje, aby vykonával svou funkci za 

podmínek předpokládaného používání, nebo k obnovení tohoto stavu, přičemž nezbytné 

činnosti (údržba) se provádějí podle stanovených postupů a s použitím stanovených 

prostředků. 

Použitelnost (stroje) 

Schopnost stroje být snadno používán díky mj. jeho vlastnostem nebo 

charakteristikám, které umožňují snadné pochopení jeho funkce (funkcí). 
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Škoda 

Fyzické zranění nebo poškození zdraví. 

Nebezpečí 

Potenciální zdroj škody. 

(Nebezpečí je všechno, co může způsobit škodu. Nebezpečí mohou postihnout 

osoby, majetek, procesy a způsobit úrazy nebo nemoci z povolání, ztráty výroby, 

poškození strojů atd.). 

Relevantní nebezpečí  

Nebezpečí, jehož přítomnost je identifikována nebo které je spojeno se strojem.  

Významné nebezpečí 

Nebezpečí, které bylo identifikováno jako relevantní a které vyžaduje specifickou 

činnost (opatření) k vyloučení nebo snížení rizika podle posouzení rizika. 

Nebezpečný prostor 

Jakýkoliv prostor uvnitř a/nebo kolem strojního zařízení, ve kterém může být osoba 

vystavená nebezpečí.  

Nebezpečná událost 

Událost, která může způsobit škodu (úraz).  

Nebezpečná situace 

Okolnosti, při kterých je osoba vystavená alespoň jednomu nebezpečí.  

Předpokládané používání stroje 

Používání stroje podle informací uvedených v instrukcích pro používání. 

Selhání 

Porucha stroje zabraňující vykonávání předpokládané funkce.  

Ochranné opatření 

Opatření určené k dosažení, snížení rizika. 

Opatření je realizované konstruktérem (opatření zabudována v konstrukci, 

informace pro používání) nebo uživatelem (bezpečné pracovní postupy, pracovní postupy, 

kontrola, používání OOPP, zaškolení). 
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Předvídatelné nesprávné použití 

Používání stroje způsobem, který není předpokládán konstruktérem, ale který může 

vyplývat ze snadno odhadnutelného lidského chování.  

Zbytkové riziko 

Riziko, které zůstává i po použití ochranných opatření. 

Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti výskytu škody (úrazu) a závažnosti této škody 

(tohoto úrazu). 

Analýza rizika  

Kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu 

rizika. 

Posuzování rizika; posouzení rizika  

Celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika. 

Odhad rizika 

Vymezení pravděpodobné závaznosti škody (úrazu) a pravděpodobnosti jejího 

(jeho) výskytu.  

Hodnocení rizika 

Rozhodnutí na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení rizika.  

[23, 24, 29] 

7.2 Identifikace nebezpečí 

Identifikace nebezpečí a rizik je provedena odborně způsobilou osobou v prevenci 

rizik v součinností s pověřeným zástupcem společnosti, to jest vedoucím zaměstnancem 

kovoobráběcí a tvářecí dílny. 

Identifikace nebezpečí byla provedena na základě: 

 cílených pohovorů se zaměstnanci s cílem získat informace o jejich vnímání 

nebezpečí, 

 fyzické kontroly všech pracovišť, kde jsou provozovány kovoobráběcí  

a tvářecí stroje, 
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 posouzení prostorového uspořádání pracovišť, 

 posouzení technického stavu jednotlivých strojů, kvalitou prováděných 

kontrol, oprav a údržby strojů, kontrolou písemných záznamů  

o prováděných kontrolách, opravách a údržbě, 

 seznámení se systémem uvádění do provozu a odstavování strojů, 

 prostudování jednotlivých „návodů výrobce“ strojů, 

 prostudování interních pokynů vydaných společností pro pracoviště,  

kde jsou provozovány kovoobráběcí a tvářecí stroje, 

 prostudování dokumentace o provedených školeních zaměstnanců, 

 prostudování dokumentace o zdravotní způsobilosti zaměstnanců. 

 

Pro účely identifikace nebezpečí jsou hodnoceny následující pracovní činnosti 

zaměstnanců společnosti (nejedná se o výčet všech pracovních činností zaměstnanců 

společnosti jako například manipulace s materiálem, povrchová úprava materiálů, 

svařování a další – tyto pracovní činnosti zaměstnanců nejsou v diplomové práci řešeny): 

 příprava materiálu k obrábění a tváření, 

 obrábění a tváření kovů, 

 údržba, seřizování a opravy strojních zařízení. 

Profese zaměstnanců provádějící tyto činnosti: 

 soustružník,  

 frézař, 

 obráběč kovů, 

 strojní údržbář, 

 nástrojář,  

 seřizovač,  

 lisař, 

 obsluhovatel strojů. 
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Některé profese jsou sdružené jako například údržbář – seřizovač - nástrojař  

nebo soustružník – frézař apod. 

[8, 9, 10] 

7.2.1 Identifikovaná nebezpečí 

Jednotlivá identifikovaná nebezpečí působící na zaměstnance v rámci plnění svých 

pracovních úkolů: 

 mechanické, 

 elektrické, 

 chemické, 

 tepelné, 

 požáru, 

 biologické, 

 ergonomické, 

 zrakové, 

 chyby člověka, 

 hluku, 

 prachu, 

 mikroklimatických podmínek, 

 organizačních nedostatků, 

 uspořádání pracoviště, 

 psychické zátěže, 

 kombinací těchto nebezpečí. 

Každé z těchto identifikovatelných nebezpečí ohrožuje zaměstnance společnosti. 

Mezí nejzávažnější nebezpečí při obsluze, seřizování a údržbě strojních zařízení 

patří mechanické nebezpečí. 
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Zdravotní rizika působící na zaměstnance jsou předmětem kategorizací prací  

dle zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcích předpisů a nebudou v práci dále řešeny.  

[5, 10, 17, 23] 

7.2.2 Stručná charakteristika identifikovaných nebezpečí 

Mechanická nebezpečí 

Toto označení platí pro všechny fyzikální faktory, které mohou vyvolat zranění 

mechanickou činností části strojních zařízení, nástrojem, obrobkem nebo odletem 

materiálů a obrobků. 

Rozdělení mechanických nebezpečí: 

 nebezpečí tlaku, přitlačení, naražení, úderu nebo rozdrcení a přiražení 

pohybem strojního zařízení nebo jeho části, 

Nebezpečí stlačení nebo přitlačení částmi strojů a zařízení vzniká při seřizování 

strojů, čištění za chodu nebo při nedostatečném zajištění stroje při opravách, údržbě  

a čištění. 

 nebezpečí střihu, 

Toto nebezpečí vytváří zejména pily na kov, strojní nebo ruční nůžky a lisy.  

Toto nebezpečí může způsobit ustřihnutí prstů, řezné rány ruky nebo traumatickou 

amputací prstů. 

 nebezpečí navinutí a zapletení, 

Toto nebezpečí vytvářejí zejména vrtačky, frézky, soustruhy a brusky.  

Je způsobeno namotáním oděvů resp. jeho volných částí, vlasů, rukavic, náramků, hodinek, 

obvazů nebo řetízků. 

 nebezpečí vtažení, sevření nebo zachycení, 

Toto nebezpečí vytváří zejména brusky a všechny stroje, které nemají bezpečnostní 

kryty. Je způsobeno zachycením volně vlajících částí oděvů, rukavic, náramků, obvazu 

apod. 

 nebezpečí nárazu a přiražení osoby předmětem, 

Toto nebezpečí vytváří zejména pila na kov zhmožděním, udeřením nebo jiným 

zraněním obsluhy následkem pádu nespolehlivě podepřeného řezaného materiálu při jeho 
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odřezávání nebo upínání. Dále pak lisy při ruční manipulaci se zpracovávaným 

materiálem, strojní nůžky při vstupu osoby za chodu nůžek na jejich zadní stranu  

a ohýbačky při pádu ohýbaného materiálu. 

 nebezpečí bodnutí nebo propíchnutí, 

Toto nebezpečí vzniká zejména při manipulaci s ostrými nástroji, při čištění stroje, 

manipulaci s materiálem mající ostré hrany, šlápnutí chodidlem na ostré předměty. 

 nebezpečí odření nebo poškrábání, 

Toto nebezpečí vzniká zejména při manipulaci s nástroji, materiálem, práci  

na brusce, údržbářských a opravářských pracích. 

 nebezpečí výronu vysokotlaké tekutiny, 

Toto nebezpečí vzniká při poškození vysokotlaké hadice a následným výronem 

hydraulického oleje nebo poškozením rozvodu řezné kapaliny stroje. 

 nebezpečí vymrštění nebo odlétnutí, 

Toto nebezpečí vzniká při samotném obrábění (odletující třísky, vymrštění špatně 

upnutého obrobku nebo nástroje, roztržením brusného kotouče nebo ponecháním upínacího 

klíče ve sklíčidle). 

 nebezpečí pádu osob, 

Toto nebezpečí vzniká při chůzi osob po komunikacích, které jsou kluzké, 

znečištěné, namrzlé nebo na komunikačním prostoru se nachází překážky a nerovnosti.  

 nebezpečí pádu osob z vyvýšených míst, 

Toto nebezpečí vzniká při provádění oprav a údržby strojů na zvýšených místech 

práce. 

 nebezpečí naražení na překážku při pohybu osob. 

Toto nebezpečí vzniká naražením osoby o vyčnívající část stroje nebo pevné 

překážky v komunikačním prostoru (například snížené profily). 

Elektrická nebezpečí 

Toto nebezpečí vzniká dotykem nebo přiblížením k živé části (živou částí  

se v tomto případě může při poruše stát kryt, kostra, vodivá konstrukce stroje, podlaha 

apod.). 
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Přímý dotyk – dotyk se živou částí elektrického zařízení. 

Nepřímý dotyk – dotyk s neživou částí elektrického zařízení, která se v důsledku 

poruchy (nepřímo) stála vodivou. 

Zasažení elektrickým proudem může způsobit zranění či smrt elektrickým šokem 

nebo popálením. 

Tepelná nebezpečí 

Tato nebezpečí vznikají poruchou odvodu tepla v místě obrábění. Zdrojem 

nebezpečí může být obráběný materiál nebo nástroj. Tato nebezpečí můžou způsobit 

popáleniny v místě dotyku.  

Nebezpečí vytvářena hlukem 

Toto nebezpečí vzniká provozem strojních zařízení, kdy je překročena povolená 

hladina hluku. Nadměrná hlučnost může způsobit permanentní ztrátu sluchu, hučení 

v uších, únavu, stres, ztrátu pozornosti a rovnováhy, ztrátu vědomí a schopnost 

dorozumívání. 

Nebezpečí vytvářena prachem 

Vznik prachových částic zejména při broušení nebo orovnávání brusného kotouče. 

Toto nebezpečí způsobuje zdravotní problémy vyplývající z poškození dýchacího ústroji. 

Chemická nebezpečí 

Tato nebezpečí jsou vytvářena používáním ropných látek zejména olejů a řezných  

kapalin. Působení ropných látek na lidský organismus může způsobit záněty dýchacích 

cest, nervové poruchy, zpomalení srdeční činnosti, bolesti hlavy a podráždění kůže.         

Na případný vznik kožních onemocnění má důležitou roli přecitlivělost kůže (alergická 

reakce) při styku s ropnými produkty nebo jinými chemickými látkami (například 

používání pracovních rukavic).  

Biologická nebezpečí 

Tato nebezpečí jsou způsobena dráždivosti řezných kapalin a olejů používaných        

u strojů. Jde o schopnost kapaliny vyvolat kožní onemocnění nebo jiné biologické dráždění 

působením složek řezné kapaliny nebo oleje (výpary a přímý styk s poškozenou 

pokožkou). Větší nebezpečí způsobuje zahnívající řezná kapalina. 
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Základní legislativní požadavky pro toto nebezpečí jsou uvedené v nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů (změna 68/2010 Sb.). 

Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad 

Tato nebezpečí jsou způsobena nesprávnou pracovní polohou, opakováním malého 

množství pracovních úkolů (namáháním stejných svalových skupin), špatnou konstrukcí 

strojního zařízení, špatným prostorovým rozmístěním strojních zařízení nebo nevhodným 

pracovním místem pro obsluhu. Tato nebezpečí můžou způsobit bolesti zad, nervozitu, 

pocení, chvění rukou, namožení a bolesti svalů, nervové onemocnění končetin nebo bušení 

srdce. Toto nebezpečí by měl eliminovat výrobce stroje. 

Nebezpečí vyvolána nevhodným nebo nedostatečným osvětlením 

Tato nebezpečí jsou způsobena nevhodným osvětlením pracovišť a nevhodným 

nebo chybějícím místním osvětlením. 

V práci je řešeno pouze okrajově jako nebezpečný faktor, který může způsobit 

pracovní úraz. 

Základní legislativní požadavky pro toto nebezpečí jsou uvedené v nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů (změna 68/2010 Sb.). 

Nebezpečí psychické zátěže 

Toto nebezpečí je vytvořeno přetížením organismu, monotonií, vlivem pracovního 

prostředí, stresem, špatnými mezilidskými vztahy na pracovišti, plněním termínovaných 

úkolů pod časovým tlakem. 

Základní legislativní požadavky pro toto nebezpečí jsou uvedené v nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů (změna 68/2010 Sb.). 

Nebezpečí chyby člověka – lidský faktor 

K tomuto nebezpečí může docházet v důsledku únavy z nedostatku odpočinku, 

nedorozumění, špatného zajištění stroje při výměně nástroje a obrobků, údržbě  

nebo seřizování stroje, mikroklimatických podmínek atd. Lidský faktor  

je nejnevyzpytatelnější identifikované nebezpečí.  
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Nebezpečí nevhodných mikroklimatických podmínek 

Tepelně vlhkostní podmínky vnitřního prostředí jsou dány fyzikálními faktory 

(teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu). Všechny tyto faktory  

jsou navzájem závislé. Mikroklimatické podmínky vymezují oblast subjektivního pocitu 

pohody či nepohody.  

Základní legislativní požadavky pro toto nebezpečí jsou uvedené v nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů (změna 68/2010 Sb.). 

Kombinace nebezpečných faktorů 

Některé nebezpečí, které se zdají nevýznamné, mohou v kombinaci s jinými zdroji 

nebezpečí vytvářet významné rizikové stavy. 

[5, 10, 17, 23, 34] 

7.3 Stanovení pravděpodobnosti a následku identifikovaného 

nebezpečí – stanovení velikosti rizika 

Hodnocení identifikovaných nebezpečí je provedeno odborně způsobilou osobou   

v prevenci rizik v součinnosti s vedoucím zaměstnancem kovoobráběcí a tvářecí dílny  

a zaměstnancem pověřeným koordinaci systému řízení jakosti. 

Pro každé vyhledané nebezpečí je přiřazena hodnota pravděpodobnosti vzniku  

a následku tohoto nebezpečí.  

Výsledná hodnota rizika (označována písmenem R) je dána součinem 

pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události a její možnými následky.  [9, 10, 23]  

 

7.3.1 Stanovení následků nežádoucí události (označované písmenem N) 

Stanovení následků se provede odbornou diskuzí posuzovatelů a jejich 

hodnocením: 

 závažností případného úrazu, 

 rozsahu následku (jak velké množství osob je ohroženo), 
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 finančních ztrát spojených se vznikem nežádoucí události (přerušení výroby 

v návaznosti na plnění uzavřených smluv o dodávkách, obnovení 

provozního stavu,  náklady na odškodňování pracovního úrazu, případné 

sankce státních orgánů, atd.), 

 ztráty důvěry zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, 

 nežádoucí dopad na image společnosti. 

 

Pro hodnocení rozsahu následků a škod bylo použito následující hodnocení:  

Zanedbatelný (přiřazené číslo 1) 

 vznikne poranění bez pracovní neschopnosti, 

 nedojde k výpadku výroby, 

 nevznikly žádné finanční ztráty. 

Malý (přiřazené číslo 2) 

 došlo k úrazu, který byl ošetřen v rámci společnosti, byla poskytnutá první 

pomoc, 

 nedošlo k výpadku výroby,  

 došlo k zanedbatelným finančním ztrátám. 

Střední (přiřazené číslo 3) 

 při ošetření úrazu byl nutný zásah lékaře, zaměstnanec je v pracovní 

neschopnosti, nehrozí mu však trvalé následky, 

 došlo k výpadku výroby v délce jednoho pracovního dne, 

 finanční ztráty jsou značné.  

Kritický (přiřazené číslo 4) 

 úraz s trvalým následkem (těžký úraz), vyžaduje dlouhodobé léčení, 

 došlo k výpadku výroby v délce do pěti pracovních dnů, 

 finanční ztráty jsou vysoké.  

Katastrofický (přiřazené číslo 5) 
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 smrtelný úraz, 

 výpadek výroby je delší než pět pracovních dnů, 

 vznikají nenahraditelné ztráty. 

[9, 23] 

7.3.2 Stanovení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události 

(označované písmenem P) 

Stanovení pravděpodobnosti se provede odbornou diskuzí posuzovatelů a jejich 

posouzením: 

 času, po který jsou ohrožené osoby vystaveny nebezpečí, 

 rychlosti vzniku události, 

 zjistitelnosti (detekce) nebezpečí, 

 charakteru výrobních procesů, 

 úrovně pravidelných technických kontrol strojů a zařízení. 

 

Pro hodnocení vzniku nežádoucí události bylo použito následující hodnocení: 

Velice nepravděpodobné (přiřazené číslo 1) 

 K úrazu by mohlo dojít při současném působení příčin, které jsou zcela 

výjimečné a velice málo pravděpodobné. 

Nepravděpodobné (přiřazené číslo 2) 

 K poranění může dojít pouze za určitých událostí. 

Možné (přiřazené číslo 3) 

 K poranění může dojít, avšak výskyt této události není příliš 

pravděpodobný. Nemůžeme jej však vyloučit. 

Pravděpodobné (přiřazené číslo 4) 

 Jedná se o časté ohrožení, k úrazu již došlo. 
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Časté (přiřazené číslo 5) 

 K úrazu dochází často. Je pravděpodobný opakovaný výskyt nežádoucí 

události. Zaměstnancům hrozí prakticky nepřetržité ohrožení. 

[9, 23] 

7.4 Hodnocení rizik 

Kombinací následku a pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události určíme hodnotu 

rizika (vyjádřenou v číselné hodnotě – označovanou písmenem R) 

Podle této hodnoty rozdělíme rizika do následujících skupin (kategorizace rizika). 

Pro určení hodnoty rizika bylo použito následující hodnocení:  

Riziko přijatelné (hodnota rizika 1 - 4) 

 Nevyžaduje zvláštní opatření. Je však nutné, na existující riziko upozornit 

zaměstnance a o vyhledaném riziku je poučit.  

Riziko vyžadující zvýšenou pozornost (hodnota rizika 5 - 10) 

 Nejedná se o závažné riziko, nicméně je nutné bezpečnostní opatření 

realizovat ve stanoveném časovém plánu na minimalizaci rizika (může  

se jednat o vhodné technické nebo organizační opatření např. vyškolení 

obsluhy). 

Podstatné riziko (hodnota rizika 11 - 16) 

 Jedná se o závažné riziko. Je nutné přijmout opatření k minimalizaci rizika 

ve stanovené době. 

 Je-li toto riziko spojeno se závažnými následky, musí se provést jeho další 

vyhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu. 

Riziko nepřijatelné (hodnota rizika 17 - 25) 

 Jedná se o riziko, které je na pracovišti neakceptovatelné (permanentní 

možnost úrazu nebo nehody). Je třeba ihned přijmout bezpečnostní opatření, 

které sníží riziko na přijatelnou úroveň nebo vyloučit zdroj rizika. 

V pracovních činnostech souvisejících s takto klasifikovaným rizikem  

se nesmí pokračovat až do doby eliminace rizika nebo jeho snížení  

na přijatelnou úroveň.      [8, 9, 23] 
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Znázornění hodnocení rizik je uvedeno v tabulce č. 5. [8] 

Tabulka č. 5 – Hodnocení rizik  

P
r
a

v
d

ě
p

o
d

o
b

n
o

st
 v

z
n

ik
u

 
 Kombinace pravděpodobnosti vzniku a závažnosti úrazu 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 Možné následky 

 

Riziko přijatelné 

Riziko vyžadující zvýšenou pozornost 

Podstatné riziko 

Riziko nepřijatelné 

 

7.5 Opatření k odstranění nebo omezeni rizik 

Základní podmínkou účinné prevence rizik je stanovení opatření k odstranění  

nebo omezení rizik na přijatelnou úroveň. V práci jsou navržena účinná opatření, jejichž 

dodržování zajistí udržení rizika na „přijatelné úrovni“ pro společnost (viz. tabulka č. 5). 

Podmínkou účinné prevence rizik je dodržování legislativních požadavků ze strany 

zaměstnavatele, zaměstnanců a provádění pravidelných kontrol a vyžadování dodržování 

přijatých opatření v prevenci rizik. 

[8, 9] 
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7.6 Kontrola účinnosti přijatých opatření v prevenci rizik 

Legislativní předpis stanoví, že „zaměstnavatel je povinen soustavně kontrolovat  

a vyžadovat dodržování předpisů k zajištění BOZP“ (§ 102 odstavec 7 zákoníku práce). 

Celý systém vyhledávání rizik možného ohrožení a realizace účinných opatření 

k jejich omezení nebo vyloučení by byl naprosto neúčinný v případě, kdyby nebyl 

vytvořen systém kontrol dodržování opatření v prevenci rizik a systém vyžadování jejich 

dodržování. 

Je zřejmé, že vytvoření systému účinné kontroly a nekompromisní vyžadování 

dodržování všech bezpečnostních předpisů a opatření, která byla stanovena k omezení 

rizik, musí být iniciována vedením společnosti.  

Vedoucí kovoobráběcí a tvářecí dílny je povinen vždy po provedení kontroly podat 

informaci jednateli společnosti o jejím výsledku. 

V případě, že zjistí závady, které mohou mít vliv na BOZP, je povinen neprodleně 

zabezpečit jejich odstranění a podat o tom informaci jednateli společnosti. 

Informaci o prováděných kontrolách a zjištěných skutečnostech je povinen vedoucí 

dílny podat všem zaměstnancům společnosti, kterých se to týká, v rámci pravidelných 

pracovních porad. 

Zástupce externí firmy provádí tématické kontroly dodržování požadavků 

k zajištění BOZP a plnění opatření k omezení rizik plynoucích z provozu kovoobráběcích  

a tvářecích strojů v termínech alespoň 1x za 3 měsíce.  

O  každé provedené kontrole provede samostatný zápis. 

Výsledek a navržená opatření projedná vždy s jednatelem společnosti nebo jim 

pověřeným zaměstnancem. Jednatel společnosti potvrdí obsah navrhovaných opatření 

k jednotlivým zjištěným závadám a stanoví termíny jejich realizace a zaměstnance 

odpovědné za jejich realizaci. 

[8, 9, 11] 

 

Za tímto účelem je navržen systém kontrol dle tabulky č. 6. 
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Tabulka č. 6 – Zásady kontrol dodržování požadavků k zajištění BOZP při provozu 

kovoobráběcích   a tvářecích strojů   

Kontrola dodržování 

přijatých opatření 

Interní kontroly             

(kdo a jak často) 

Externí kontroly ve 

lhůtách 

Dle registru rizik uvedeného 

v tabulce č.  8, 9, 10 ,11, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 19 

Vedoucí kovoobráběcí  

a tvářecí dílny u strojú, které 

jsou v dané směně 

provozovány 

průběžně v každé směně 

Zástupce externí firmy  

– „odborně způsobilá osoba 

v prevenci rizik“  

1x za 3 měsíce 

Dle registru rizik uvedeného 

v tabulce č. 8, 9, 10 ,11 , 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Jednatel společnosti  

nebo ním pověřený zástupce 

u všech strojů, které 

provozovány v rámci 

společnosti (včetně všech 

dokladů k revizím, opravám 

a údržbě strojů). Zároeň 

kontrola aktuálnosti registru 

rizik, školení a zdravotních 

prohlídek 

1x ročně v rámci prověrky 

BOZP 

Zástupce externí firmy  

- „odborně způsobilá osoba 

v prevenci rizik“  

1x ročně v rámci prověrky 

BOZP 

Dle registru rizik uvedeného 

v tabulce č. 15 

Vedoucí kovoobráběcí  

a tvářecí dílny  

alespoň 1x v průběhu 

provádění opravy 

příslušného stroje 

Zástupce externí firmy  

– „odborně způsobilá osoba 

v prevenci rizik“  

v rámci kontroly 1x za 3 

měsíce v případě, že 

v průběhu kontroly je 

prováděna údržba nebo 

oprava stroje 

Kontrola plnění opatření, 

stanovených k odstranění 

závad, zjištěných v průběhu 

předchozí kontroly 

Vedoucí dílny kovoobrábění 

nebo jednatel společnosti   

po uplynutí stanoveného 

termínu k odstranění závad 

Zástupce externí firmy  

– „odborně způsobilá osoba 

v prevenci rizik“  

 vždy při následné kontrole 
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7.7 Aktualizace rizik 

Analýza a hodnocení rizik není jednorázovou činnosti. Zaměstnavatel je povinen 

soustavně provádět úkoly v prevenci rizik.  

K opakovanému posouzení rizik je nutno přistoupit při jakýchkoliv změnách,  

jež by mohly mít vliv na BOZP, zejména v případech: 

 uvedení nových strojů, zařízení a pracovišť do užívání, 

 zavedení nových materiálů do výroby, 

 vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 

 důležitých organizačních změn, například zavedení další směny, 

 významné změny v pracovních postupech, 

 

 zjištění pochybení orgánem inspekce práce, 

 zjištění nedostatku v rámci provádění pravidelných kontrol a prověrek, 

 zásadní změny legislativních předpisů týkajících se BOZP. 

 

Kontrolu aktuálnosti celého registru rizik provádět jednou ročně v rámci prověrky BOZP. 

[8, 9, 11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

8  Metody pro analýzu a hodnocení rizik 

Metod pro analýzu a hodnocení rizik existuje celá řada, výběr vhodné metody 

záleží na mnoha hlediskách jako například: 

 možnosti metody, 

Schopnost metody rozlišit potřebné detaily na zvolené úrovni rozlišení. 

Schopnost metody sdělit potřebné informace nejvhodnější formou. 

Možnost použití metody na analýzu a hodnocení technologií, jednotlivých 

pracovních operací, strojního zařízení, pracoviště, jednotlivých provozů apod.  

Stupeň objektivity výsledku – nakolik je výsledek hodnocení objektivní  

resp. subjektivní. 

 náročnosti metody, 

Časová náročnost aplikace metody. 

Personální požadavky – minimální počet členů týmu pro aplikaci metody. 

Kvalifikační požadavky – požadovaná odbornost členů týmu pro aplikaci metody. 

Technické požadavky – potřebné technické vybavení pro úspěšnou aplikaci 

metody. 

 přístupu metody k popisu příčinné závislosti. 

Induktivní přístup – popis příčinné závislosti začíná identifikováním nebezpečí, 

které je zdrojem rizika. Předpokládá se příčina a sleduje následek. 

Deduktivní přístup – popis příčinné závislosti vychází z existující škody a zkoumá 

se příčina, která způsobila tuto škodu. Začátek příčinné závislosti se definuje škodou  

a končí se určením nebezpečí. 

[10] 
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8.1 Přehled používaných metod pro analýzu a hodnocení rizik  

Jedná se pouze o přehled vybraných metod z velké množiny existujících  

a používaných metod.  Mezi tyto metody patří: 

 metody sběru dat, které dále můžeme rozdělit na: 

 Metody průzkumové – mezi tyto metody patří:  

- Rozbor statistiky pracovních úrazů – slouží k vzájemnému 

posouzení technologie, pracovních operací strojů a zařízení. 

Metoda se zaměřuje na rozbor pracovních úrazů. Může 

analyzovat také hlášení o poruchách a haváriích, záznamy  

o kontrolách a opravách strojního zařízení.  

- Metoda kritických událostí (Critical Incident Technice – CIT) – 

metoda se zaměřuje na nesprávný způsob práce a nedostatečné 

zajištění BOZP. Účelem této metody je popsat co nejvíce 

„kritických událostí“ bez ohledu na to, zda měly za následek 

pracovní úraz, finanční škodu či nikoliv. 

- Metoda řízeného rozhovoru (Incident Recall – IER) – princip 

metody je obdobný jako u metody CIT. Metoda však vyžaduje 

přímý dialog mezi tazatelem a dotazovaným. Zabývá se každou 

oznámenou událostí (pracovní úraz, hmotná škoda, skoro 

nehoda) jako samostatným systémem.  

 Metody pozorovací  

- Odběr vzorku chování – základem této metody je pozorování 

pracovišť. Její podstatou je zaznamenávat nežádoucí stavy  

na úseku BOZP. Metoda se provádí v pravidelných intervalech. 

Její výsledky jsou ukazatelem úrovně BOZP a účinností 

přijatých opatření.  

- Odběr vzorku bezpečnosti práce (momentové pozorování) – 

princip metody je obcházení pracovišť v nahodilých intervalech 

a zaznamenávání žádoucích i nežádoucích jevů na úseku BOZP. 

Metoda je založena na principu kontroly kvality posouzením 

náhodného vzorku z určitého souboru a podle toho se určuje 
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pravděpodobná kvalita celého souboru. (Čím větší počet 

kontrolovaných vzorků, tím větší přesnost hodnocení celého 

souboru.) 

 Metody statistické  

- Charakterizování nehodovosti a ztrátovosti procesu. 

 Metody bodové, které můžeme rozdělit na: 

 Metoda Bomech 

Je vhodná pro hodnocení nebezpečnosti strojů, ale také pro posouzení 

zařízení a pracovišť. Zpracována na strojní fakultě ČVUT v Praze. 

Výsledky metody závisí na hodnotiteli, jeho znalostech a praxi. V zájmu 

objektivizace výsledků je nutno posuzování provádět v týmu 

(minimálně tři členném) s jeho dostatečnou kvalifikaci. 

 Metoda VUBP Praha 

Metoda posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku nehody  

a jejích následků. Stanovení číselné hodnoty pravděpodobnosti  

a možného následku nehody umožňuje určit kategorii rizika (podstatné, 

přijatelné, nepřijatelné). 

 Kombinované metody 

 Metody komplexní  

 Posuzování rizika na pracovním místě 

Metoda vychází z předpokladu, že úraz vzniká ve většině případů z více 

příčin. Pracovní proces je vykonáván v systému člověk – stroj  

– prostředí a úroveň bezpečnosti závisí od všech tří prvků (parametrů). 

Tyto prvky jsou posuzovány jednotlivě, vhodnou bodovou metodou. 

 Metody analytické 

Všechny tyto metody jsou velmi náročné na čas a peníze. Takovéto metody 

používáme pro nebezpečné technologické procesy, zejména u velkých podniků. 

Pro přehled uvádím nejčastěji používané analytické metody: 

 Analýza stromu poruch ETA (Ebeny Tree Analysis) 
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 Analýza stromu poruchových stavů FTA (Fault Tree Analysis)  

 Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků FMEA (Fault 

Modes and Effect Analysis) 

 Studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP (Hazard and 

Operability Study) 

[7, 9, 10]  

8.2 Výběr metody pro analýzu a hodnocení rizik 

Pro analýzu rizik jsem použil srovnávací metodu „co se stane, když…“(anglický 

název „What-If“). Důvodem výběru právě této metody je její použitelnost v malých  

a středních podnicích. Metoda není příliš časově náročná a přitom dává relativně dobré 

výsledky. Podmínkou jsou dobré provozní zkušenosti posuzovatelů. Metodu můžeme 

použít ve všech životních cyklech zařízení (výzkum a vývoj, provoz, vyšetřování události, 

vyřazování).  

Metoda „Co se stane, když…“ je založena na brainstormingu, při kterém pracovní 

tým prověřuje formou dotazů a odpovědí události, které se mohou v procesu vyskytnout. 

Formulace dotazů začíná charakteristickým „Co se stane, když…“. Kdokoliv v týmu může 

formulovat otázku „Co se stane, když…“, která ho zajímá. Pracovní tým pak hledá 

odpovědi na takto formulované dotazy. Tým odhaduje možné následky dané situace  

a navrhuje opatření a doporučení k vyloučení nebo omezení rizika. Pracovní tým v tomto 

případě tvoří osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a vedoucí kovoobráběcí a tvářecí 

dílny.  

Z těchto důvodů jsem právě tuto metodu použil pro identifikaci a posuzování 

pracovních rizik vyplývajících z provozu, údržby a seřizování kovoobráběcích a tvářecích 

strojů ve společnosti. 

Postup použití metody „Co se stane, když…“ 

 Příprava 

Shromáždění všech dostupných podkladů (provozní dokumentace provozovaných 

strojů, interní dokumentace vydaná společnosti na úseku BOZP, pracovní úrazy ve 

společnosti včetně přijatých opatření, bezpečnostní listy používaných nebezpečných 

chemických látek, dokumentace o provedené údržbě a opravách strojů).  



 
44 

 Vlastní provedení studie 

Seznámení s účelem provádění této studie, vymezení rozsahu a cílů, provedení 

identifikace nebezpečí (podrobněji v kapitole…..). Formulování dotazů na základě 

identifikovaných nebezpečí. Všechny otázky a odpovědi se zaznamenávají. Po provedení 

brainstormingu jsem všechny vyhledané rizika včetně přijatých opatření k jejich omezení 

nebo vyloučení uvedl v registru rizik.  

[7, 9, 10] 
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9 Identifikace, analýza a posouzení rizik 

Všechny vyhledané rizika a rizikové stavy jsou uvedené v registru rizik. Registr 

rizik je rozdělen do skupin. Rozdělení do několika skupin jsem provedl z důvodu větší 

přehlednosti. 

Rozdělení registru rizik do jednotlivých skupin je znázorněno v tabulce č. 7 

Tabulka č. 7 – Základní rozdělení registru rizik   

Skupina rizik Obecné 

požadavky na 

BOZP 

Požadavky BOZP 

pro skupiny strojů 

Požadavky na BOZP při 

údržbě, seřizování a 

opravách strojů 

Kovoobráběcí 

stroje 

Tabulka č. 8, 9 Tabulka č. 10, 11, 12, 

13, 14 

Tabulka č. 15 

Tvářecí stroje Tabulka č. 8, 16 Tabulka č. 17, 18, 19 Tabulka č. 15 

 

 

V tabulkách č. 8 až 18 je uveden registr rizik.  

 

Zdrojem pro identifikaci, analýzu a posouzení rizik je [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34] 
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Tabulka č. 8 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí a tvářecí stroje  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo 

omezení rizika 

1. Nevhodné 

použití stroje 

Použití stroje pro jiné práce, než pro které byl určen a 

které neodpovídají jeho typu, velikosti a výkonu. 

Celé tělo 

(obsluhovatel)  

+ ohrožení všech 

osob v blízkosti 

stroje 

2 3 6 Stroje používat pouze pro práce,  

pro které byly určeny a které 

odpovídají jeho typu, velikosti  

a výkonu. 

2. Nevhodné 

umístění 

stroje 

Nevhodné prostorové umístění stroje. Obsluha je 

zády ke komunikačnímu prostoru nebo má 

nedostatečný pracovní prostor. Riziko naražení 

obsluhovatele stroje jinou osobou nebo 

přemísťovaným břemenem do nebezpečných 

prostorů stroje. Riziko provedení nevhodné pracovní 

operace v důsledku naražení. 

Celé tělo  

(obsluhovatel) 

2 2 4 Při umisťování jednotlivých strojů 

v prostoru dílny dodržet požadavky  

na prostorové uspořádání (1 m 

v místě obsluhy, 0,6 m v ostatních 

směrech kolem stroje). Jednotlivé 

stroje rozmísťovat tak, aby místo 

obsluhy (zaměstnanec) nebylo zády  

ke komunikačnímu prostoru. 

Zároveň zajistit dostatečný prostor 

pro plošné uložení polotovarů  

a výrobků. 

3. Manipulace 

s materiálem  

a obrobky 

Nebezpečí pádu materiálů a obrobků  

na nohu. Nebezpečí pořezání dlani o ostré hrany 

(plechů, výrobky s ostrými hranami apod.)  

Chodidlo + dlaň  

– zaměstnanci 

provádějící 

manipulaci  

s materiálem 

3 2 6 Při pohybu a prací v prostoru dílen 

používat pevnou pracovní obuv.  

Při manipulaci s materiálem  

a obrobky používat pracovní 

rukavice odolné proti prořezu. 

Dodržovat váhový limit pro 

zvedání a přenášení břemen. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 8 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí a tvářecí stroje (pokračování) 

4. Ztráta stability stroje Pád strojního zařízení na osoby v důsledku 

nezajištění stroje. Poškození kabelového 

přívodu elektrické energie pro stroje 

s pevným přívodem nebo hadicového 

přívodu hydraulického oleje ke stroji 

s hydraulickým pohonem. Nebezpečí 

zasažení elektrickým proudem  

nebo výronem hydraulického oleje. 

Celé tělo 

(obsluhovatel)  

+ ostatní osoby 

v blízkosti stroje 

1 3 3 Všechny provozované stroje musí 

být řádně ukotvené k podlaze  

nebo jiné konstrukci. Stav ukotvení 

musí být kontrolován v rámci údržby 

stroje. 

5. Uložení předmětů a 

materiálů 

v komunikačním 

prostoru 

Nedostatečná průchozí šířka komunikačního 

prostoru pro chůzi osob (méně než 0,6 m) 

v důsledku uložení v komunikačním 

prostoru předmětů a materiálů. Riziko 

naražení a pádu osob. 

Celé tělo – 

všechny osoby 

pohybující se 

v prostoru dílny 

3 2 6 Komunikační prostory udržovat 

trvale volné v celé průchozí šířce 

(dle charakteru komunikace). 

Plochy, které slouží k plošnému 

uložení materiálů vhodně oddělit  

od komunikačních prostorů 

(například barevným odlišením 

podlahy). Toto označení udržovat 

tak, aby bylo viditelné. 

 

6. Kluzkost podlahy 

v dílně 

Riziko pádu osob na kluzké podlaze dílny 

(rozlité řezné kapaliny, oleje,  voda apod.) 

Celé tělo – 

všechny osoby 

pohybující se 

v prostoru dílny 

2 2 4 V případě rozlití kapaliny na 

podlahu, neprodleně provést její 

odstranění, příp. provést její 

neutralizaci (posyp pilinami nebo 

pískem) a odstranění zbytků do 

určené nádoby na odpad. Za tímto 

účelem zabezpečit  

na vyhrazeném místě v prostoru 

dílny posypový materiál. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 8 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí a tvářecí stroje (pokračování) 

7. Prodlužovaní šňůry a 

kabely 

v komunikačním 

prostrou 

Nebezpečí zakopnutí 

uvedené prodlužovací 

šňůry a kabely 

v komunikačním prostoru 

s následným pádem osob. 

Celé tělo  

– všechny osoby 

pohybující se 

v prostoru dílny 

3 2 6 Dodržovat zákaz vedení elektrických prodlužovacích 

šňůr a kabelů  

přes komunikační prostory. V případě nutnosti 

vedení přes komunikační prostor zabezpečovat jejich 

ochranu proti mechanickému poškození  

a proti zakopnutí procházejících osob (ochranné 

kryty nebo vyvěšením  

nad komunikační prostor). 

8. Neprovedení 

předepsaných úkonů 

před zahájením práce 

na stroji 

Riziko  nefunkčních 

bezpečnostních  

a ovládacích prvků stroje, 

nevhodné umístění 

ovládacích pák.   

Celé tělo  

– obsluhující 

zaměstnanec 

3 4 12 Před každým zahájením práce na stroji je obsluha 

povinna: 

- prohlédnout stroj, očistit nekryté vodící plochy, 

zkontrolovat ochranná spouštěcí a vypínací 

zařízení 

- každé poškození nebo závadu ihned nahlásit 

svému nadřízenému, 

- zkontrolovat funkci upínacích zařízení 

- provést správnou volbu nástrojů a jejich upnutí, 

- zkontrolovat zda všechny páky jsou ve správných 

polohách, 

- nastavit ochranná zařízení do činné polohy (pokud 

je stroj nimi vybaven). 

Povinnosti nadřízeného je poškozený stroj odstavit 

z provozu (odpojením od zdroje elektrické energie a 

odpojením hydrauliky a zajištěním příslušného 

vypínače nebo uzávěru ve vypnutém stavu) a na stroji 

upevnit tabulku „Mimo provoz“. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 8 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí a tvářecí stroje (pokračování) 

9. Náhlé přerušení 

dodávky elektrické 

energie 

Nebezpečí nekontrolovatelného 

spuštění stroje při obnově dodávky 

elektrické energie. 

Celé tělo  

– obsluhujícího 

zaměstnance  

+ ostatní osoby 

v prostoru dílny 

2 3 6 Při přerušení dodávky elektrické energie je 

obsluha povinná ihned vypnout hlavní 

vypínač stroje. Stroj zajistit takovým 

způsobem, aby při obnovení dodávky 

elektrické energie nedošlo k samovolnému 

pohybu některých jeho části. 

10. Elektrické nebezpečí Styk části těla obsluhovatele 

s neživou části stroje, která se 

v důsledku poruchy stála vodivou. 

Celé tělo  

– obsluhujícího 

zaměstnance 

1 4 4 Provádět pravidelné revize a údržbu všech 

strojních zařízení. Odstraňovat zjištěné 

závady. 

11. Vyřazování 

bezpečnostních  

a ochranných 

zařízení stroje  

z provozu 

Vyřazování bezpečnostních  

a ochranných zařízení stroje 

(například z důvodu lepší 

ovladatelnosti stroje a urychlení 

jednotlivých pracovních operací)  

při obsluze kovoobráběcích  

a tvářecích strojů. 

Celé tělo 

obsluhovatele  

+ ostatní osoby 

v prostrou dílny 

2 4 8 Dodržovat přísný zákaz zásahu  

do konstrukce stroje a zabezpečovacích  

a ochranných zařízení stroje. Provádět 

neodborné opravy stroje. 

12. Hluk Překročení hygienických limitů  

při poruše stroje, neprovádění řádné 

údržby a oprav. Nepoužívání OOPP  

u strojů, kde to předepisuje návod 

výrobce. 

Sluch 

obsluhovatele 

+ ostatní osoby 

v blízkosti stroje 

2 2 4 Provádění řádné údržby a opravy strojů. 

Používání chráničů sluchu tam, kde to 

předepisuje návod výrobce stroje nebo 

jsou překročené hygienické limity.  

13. Vibrace Kontakt zaměstnance s vibrujícími 

částmi stroje nebo obráběnými 

materiály (pily na kov, nůžky 

broušení apod.). 

Ruce 

obsluhovatele 

2 1 2 Provádění řádné údržby, opravy  

a seřizování strojů. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 8 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí a tvářecí stroje (dokončení) 

14. Nevhodné nebo 

nedostatečné 

osvětlení pracoviště 

obsluhy 

Nebezpečí poškození zraku  

a provedení chybného pracovního 

úkonu při obsluze stroje. 

Zrak 

obsluhovatele  

+ nebezpečí 

vzniku 

chybného úkonu 

a následné 

ohrožení všech 

osob v prostoru 

dílny 

2 2 4 Zajistit osvětlení pracoviště dle 

legislativních požadavků. Provádět řádnou 

údržbu a čištění krytů osvětlovacích 

armatur (nánosem prachu dochází ke 

snížení intenzity, provádět výměnu 

poškozených svítidel) a dle potřeby 

provádět čištění oken. 

15. Lidská chyba, 

chování 

Provedení špatného pracovního 

úkonu, nepozornost, psychické 

problémy, tlak ze strany nadřízených, 

zdravotní problémy apod. 

Celé tělo  

+ ohrožení 

ostatních osob 

v prostoru dílny 

3 4 12 Za účelem snížení rizika zabezpečit: 

- pravidelné školení obsluhovatelů strojů, 

- dodržení požadavků na zdravotní 

způsobilost pro obsluhu strojů, 

- vyžadování plnění oznamovací 

povinnosti ohlásit svou zdravotní 

nezpůsobilost k výkonu pracovních 

činnosti. 

16. Ergonomické 

hledisko 

Nevhodné ergonomické umístění 

ovládačů, nevhodná výška pracovního 

sedadla. 

Pohybové 

ústroji 

obsluhovatele 

2 2 4 U strojů, které jsou obsluhovány v sedě, 

zajistit výškově a polohově nastavitelné 

sedadlo. Dodržovat doporučení výrobce 

stroje. 
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Tabulka č. 9 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí stroje  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Kovové třísky na 

podlaze dílny, 

chlad, vlhkost 

Riziko pořezání chodidla o kovové 

třísky, které vznikají při obrábění 

kovů a odlétávají kolem stroje. 

Působení chladu a vlhkosti u 

podlahy na obsluhovatele stroje. 

Chodidla 

obsluhy 

 

2 2 4 Každé stanoviště obsluhy stroje opatřit rohoží 

s otvory pro umožnění propadávání třísek, které 

vznikají v průběhu obrábění. Používaní 

pracovního obuví s pevnou podrážkou. 

Pravidelné odstraňování kovových třísek a špon 

z povrchu podlahy. 

Odpadový materiál skladovat v nádobách, které 

zaručují jeho bezpečnou přepravu a likvidaci. 

2. Odletující třísky a 

odstřikující řezná 

kapalina při 

obsluze stroje 

Riziko zasažení očí odletujícími 

třískami a řeznou kapalinou při 

obsluze stroje. 

Obličej a oči 

obsluhovatele 

2 3 6 Před zahájením práce na kovoobráběcím stroji 

provést tyto úkony: 

- použít ochranné brýle vhodného typu (pokud 

stroj není vybaven krytem zabraňujícím 

odlétávání třísek vznikajících při obrábění a 

zabraňující rozstřiku řezné kapaliny, 

- volba správného nástroje pro obrábění , 

- správné seřízení přívodu řezné kapaliny, 

- volba správného pracovního postupu. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 9 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí stroje (pokračování) 

3. Odstraňování 

třísek a čištění 

stroje 

Riziko pořezání dlaně  

o kovové třísky a 

zasažení očí při jejich 

odstraňování z povrchu 

stroje.  

Dlaně a oči 

zaměstnance 

provádějícího 

čištění stroje  

+ ostatní osoby 

v blízkosti stroje 

3 2 6 Pro odstraňování třísek a špon z povrchu konstrukce stroje 

používat: 

- vhodné pracovní pomůcky (háčky, smeták), 

- odolné pracovní rukavice odolné proti ořezu, 

- v případě používání stlačeného vzduchu za účelem 

odstraňování třísek a prachu z povrchu konstrukce 

stroje používat ochranné brýle vhodného typu. 

Organizačně zabezpečit aby v průběhu čištění stroje 

pomoci stlačeného vzduchu v okruhu 3 m nezdržovali 

jiní zaměstnanci. 

Dodržovat zákaz odstraňování třísek ofukováním ústy 

nebo pouhou rukou. 

4. Neodborná 

obsluha 

kovoobráběcích 

strojů 

Riziko vyplývající 

z nedostatečných 

teoretických znalostí  

a praktických dovednosti 

v obsluze  

kovoobráběcích strojů. 

 

Celé tělo 

obsluhovatele  

+ ostatní osoby 

v prostoru dílny 

2 4 8 Obsluhou kovoobráběcích strojů pověřovat výhradně 

zaměstnance, kteří splňují níže uvedené požadavky na 

kvalifikaci a zdravotní způsobilost: 

- absolvování vstupního školení BOZP 

- prokazatelné seznámení s provozní dokumentaci stroje 

- seznámení s vyhledanými riziky a opatřeními k jejich 

minimalizaci nebo omezení, které se vztahují na 

provoz příslušných strojů, které bude obsluhovat, 

- absolvovat praktický zácvik v obsluze strojů příslušné 

typové řady, obsluhou kterých bude pověřen v délce 

alespoň jedné směny (pod dohledem zkušeného 

zaměstnance) 

- vyučen v technickém oboru 

- vyjádření „smluvního lékaře“ o zdravotní způsobilosti 

k obsluze kovoobráběcích strojů 

(pokračování) 
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Tabulka č. 9 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí stroje (pokračování) 

5. Obsluha 

kovoobráběcích 

strojů 

Riziko zachycení a 

vtažení části těla, oděvů, 

obvazů, řetízku, rukavic 

apod. pohybujícími se 

částmi stroje 

Celé tělo obsluhy 2 4 8 Zabezpečit, aby všechny rotující, sbíhavé a střižné 

místa na stroji byly opatřeny ochranným krytem, který 

dostatečně zabrání styku části těla s pohybující se části 

stroje. 

Ochranný kryt musí být originální (v souladu s 

„provozní dokumentaci stroje“), nepoškozený a řádně 

na stroji upevněn. 

Ostatní zabezpečovací zařízení na stroji musí být 

funkční a provedena v souladu s normovými 

požadavky a „provozní dokumentaci výrobce“. 

Při práci na strojích používat pevně upnutý pracovní 

oděv,  pracovní blůza zastrčena do kalhot, všechny 

knoflíky zapnuty, odložit všechny osobní předměty, 

které mohou být příčinou úrazu (prsteny, hodinky, 

kravaty, náramky, obvazy ruky, rukavice apod.), pokud 

je to nutné, chránit vlasy pomocí čepice nebo správně 

uvázaným šátkem. 

6. Čistící vlny a 

hadry 

Nebezpečí pořezání ruky 

o třísku zachycenou na 

čisticí vlně při čištění 

stroje. 

Nebezpečí samovznícení. 

Nebezpečí vtažení čistící 

vlny a hadry při čištění 

stroje za chodu. 

Ruce + možnost 

vzniku požáru + 

vtažení nebo 

namotání čistící 

vlny a následně 

dlaně 

 

3 2 6 K odstraňování třísek používat vhodné pracovní 

pomůcky. 

 Je zakázáno odstraňování třísek pomocí čistící vlny 

nebo hadru. 

Použitou čistící vlnu a hadry odkládat do nádob s víky, 

které jsou po každé směně vyprazdňovány.  

Očistu stroje provádět pouze za klidu stroje. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 9 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí stroje (pokračování) 

7. Řezné kapaliny Nebezpečí náhodného požití, 

poškození pokožky, podráždění 

očí při manipulaci s řeznými 

kapalinami. 

Celé tělo při 

požití kapaliny, 

viry a infekce 

2 2 4 Řezné kapaliny skladovat na vyhrazených 

místech  

a v označených obalech.  

Při manipulaci s řeznou kapalinou používat 

gumové rukavice odolné proti působeni a 

ochranné brýle. 

Všichni zaměstnanci, kteří používají řeznou 

kapalinu musí být prokazatelně seznámení 

s jejími vlastnostmi (bezpečnostní list řezné 

kapaliny). 

Řeznou kapalinu používat v souladu s ČSN 22 

0131. 

8. Vymrštění 

pracovní pomůcky 

při zahájení práce 

na stroji 

Nebezpečí vymrštění upínacího 

klíče v upínacím zařízení nebo 

vyrážecího klínu ve vřetenu při 

spuštění stroje. 

Celé tělo + 

ostatní osoby 

v blízkosti stroje 

2 3 6 Po upevnění nebo vytažení výrobku nesmí být 

ponechán klíč v upínacím zařízení. 

Po vyjmutí nástroje z vřetena pomocí 

vyrážecího klínu nesmí tento klín zůstat ve 

vřetenu stroje. Vyrážecí klín nesmí být ke 

stroji nijak připevněn (řetízek atd.). 

9. Vymrštění nástroje 

nebo obrobku při 

práci na stroji 

Nebezpečí vymrštění obrobků 

nebo nástrojů jejich nevhodným 

upevněním ke stroji. 

Celé tělo + 

ostatní osoby v 

dílně 

2 3 6 Všechny obráběné díly a nástroje nutno před 

zahájením jejich obrábění řádně upevnit 

(způsobem, jak stanoví provozní dokumentace 

výrobce příslušného stroje). 

 

10. Obsluha stroje, na 

kterém vznikla 

závada mající vliv 

na bezpečnost 

provozu 

Pokračování v obsluze stroje, na 

kterém se v průběhu jeho provozu 

vyskytla závada mající vliv na 

bezpečnost. 

Celé tělo + 

ostatní osoby 

v prostoru dílny 

2 4 8 Každé poškození nebo závadu na stroji ihned 

nahlásit svému nadřízenému. Stroj odpojit od 

zdroje elektrické energie a umístit tabulku 

„Mimo provoz“. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 9 – Obecné požadavky na BOZP pro kovoobráběcí stroje (dokončení) 

11. Výměna 

nástrojů, 

upínání, výměna 

a měření 

obrobků 

Nebezpečí popálení, 

pořezání a vtažení při 

výměně nástrojů nebo 

obrobků a kontrole 

rozměrů při současném 

chodu stroje. 

Celé tělo 

zaměstnance 

provádějícího tyto 

činnosti 

2 3 6 Výměnu nástrojů a obrobků nebo kontrolu rozměrů 

obrobku provádět pouze za klidu stroje. Odsun 

pracovního stolu do bezpečné vzdálenosti od nástroje 

nebo obrobku. Při těchto úkonech může obsluha 

použit ochranné rukavice (hrozí-li nebezpečí popálení 

nebo pořezání).  Při samotném obrábění platí zákaz 

používání rukavic. 

 Opuštění místa 

obsluhy za 

chodu stroje 

Nebezpečí poškození 

stroje a ohrožení osob 

v jeho blízkosti při 

opuštění pracovního 

místa za chodu stroje.  

Všechny osoby 

v prostoru dílny 

3 3 9 Při každém opuštěni místa obsluhy stroj zastavit 

způsobem, jak stanoví „provozní dokumentace 

výrobce“. 

 Popálení 

obsluhy 

obrobkem nebo 

nástrojem, 

poškození stroje 

a požár 

Nevhodné nastavení 

řezných podmínek, ztráta 

nebo omezení dodávky 

řezné kapaliny. Přetížení 

stroje. 

Zejména ruce + 

nebezpečí požáru 

pro všechny osoby 

v dílně 

2 2 4 Před použitím stroje nastavit vhodné řezné podmínky. 

Kontrola správného přívodu řezné kapaliny. 

Používání pracovních rukavic při manipulaci 

s obrobky a nástroji (které se vlivem obrábění 

zahřívají). Stroje nepřetěžovat. 
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Tabulka č. 10 – Kovoobráběcí stroje - vrtačky 

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + 

ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Používaní rukavic 

při obsluze stroje 

Nebezpečí natočení 

rukavice na rotující 

nástroj. 

Poranění dlaně 

obsluhy 

3 3 9 Při práci na vrtačce je přísný zákaz používaní rukavic (výjimku 

tvoří manipulace s materiálem a obrobkem – za klidu stroje). 

2. Držení obrobku 

rukou při obsluze 

stroje 

Nebezpečí poranění 

ruky při přidržování 

obrobku rukou. 

Dlaně obsluhy 

 

2 3 6 Zajistit řádné upnutí obrobku nebo upevnění obrobku v sklíčidle. 

Zákaz přidržování obrobku rukou (neplatí pro obrobky jejichž 

hmotnost nezpůsobí jejich pohyb při vrtání). 

3. Vymrštění obrobku 

nebo nástroje 

Nebezpečí 

vymrštění obrobku 

nebo nástroje při 

práci. 

Celé tělo  

+ ostatní osoby 

v dílně 

2 3 6 Před zahájením práce řádně upnout obrobek a nástroj. Ujisti se, 

že sklíčidlo a upínací zařízení je nepoškozené a řádně ke stroji 

upevněné. 

4. Neprovedení 

kontroly stroje před 

zahájením práce 

Samovolné sjíždění 

vřetena do prostoru 

pracovního stolu. 

Ruce obsluhy 2 2 4 Před zahájením práce s vrtačkou v každé směně provést kontrolu 

správné funkce vrácení vřetena do horní polohy. Při zjištění 

závady odpojit stroj od zdroje energie a nahlásit závadu 

nadřízenému. Do doby odstranění závady je zákaz používaní 

stroje. Stroj označit tabulkou „Mimo provoz“. 
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Tabulka č. 11 – Kovoobráběcí stroje – brusky  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Špatně provedena 

výměna brusného 

kotouče 

Výměnu provádí nezkušený 

zaměstnanec, který k tomu není 

pověřen. 

Celé tělo 

obsluhovatele  

+ ostatní osoby  

v dílně 

2 4 8 Výměnou brusných kotoučů písemně pověřit 

určeného zaměstnance. 

Ostatním zaměstnancům vydat zákaz výměny 

brusných kotoučů. 

Nepoužívané brousící kotouče uložit  

na určené místo. 

Při skladování brusných kotoučů dodržet normové 

požadavky. 

Zákaz odkládat brusné kotouče na podlaze.  

2. Špatně nastavená 

mezera mezi 

podpěrou  

a brusným 

kotoučem 

Před zahájením práce nebyla 

správně nastavena mezera mezi 

podpěrou  

a pracovní plochou kotouče. 

Nebezpečí zaklínění 

broušeného materiálu. 

Ruce 

obsluhovatele 

 

3 4 12 Před každým zahájením práce nastavit správnou 

vzdálenost dle návodu výrobce. U současně 

používaných brusek nesmí být vzdálenost větší 

než 3 mm (starší brusky). Podpěru nastavovat 

pouze za klidu stroje. 

3. Špatně nastavena 

mezera mezi 

hradítkem a 

brusným kotoučem 

Před zahájením práce nebyla 

správně nastavena mezera. 

Nebezpečí zvětšení množství 

odletu prachových částic  

a zvětšení nebezpečí vylétnutí 

úlomků roztrženého kotouče 

z ochranného krytu. 

Horní část těla  

+ ostatní osoby 

v dílně 

3 3 9 Správně nastavit mezeru v souladu s návodem 

výrobce. Mezera by neměla být větší než 5 mm. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 11 – Kovoobráběcí stroje – brusky (dokončení) 

4. Práce na brusce  

– prachové 

částice 

Nebezpečí poranění očí odlétávajícími 

prachovými částicemi. 

Oči obsluhovatele 3 3 9 Při broušení používat ochranné brýle, pokud 

bruska není vybavena ochranným štítem. 

Ochranné brýle odkládat na určené místo. 

5. Práce na brusce  

– prachové 

částice 

Nedokonalé odvětrání prachu 

vznikajícího při broušení. Prázdné 

nádobky s vodou pro zachytávání 

hrubších částic. 

Zrak a dýchací 

ústroji 

obsluhovatele 

 

4 3 12 Zajistit dostatečné větrání při práci na brusce. 

Doplnit vodu do nádobek pro zachytávání částic 

prachu. 

6. Házení kotouče 

při broušení 

Nebezpečí roztržení kotouče. Horní část těla  

+ ostatní osoby 

v dílně 

2 4 8 Před zahájením práce zkontrolovat případné 

házení kotouče. V případě potřeby provést jeho 

orovnání použitím vhodných nástrojů 

(diamantový orovnávač apod.). 

7. Orovnávání 

kotouče  

– vznikající 

prach 

Inhalace vznikajícího prachu. Dýchací ústroji 

obsluhovatele 

2 3 6 Při orovnávání kotouče použít respirátor. Zajistit 

dostatečné větrání prostoru dílny,  

aby vznikajícím prachem nebyli ohrožení ostatní 

zaměstnanci. 

 

 

 

Tabulka č. 12 – Kovoobráběcí stroje – soustruhy  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část těla + 

ohrožené osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo 

omezení rizika 

1. Vznik plynulých 

třísek 

Nevhodné nastavení řezných podmínek. Celé tělo obsluhy 2 2 4 Vhodná volba řezných podmínek 

nebo použití lamačů třísek. 

2. Leštění obrobku Držení smirkového plátna v ruce. 

Nebezpečí poranění ruky a vtažení. 

Ruce obsluhy 2 3 6 K leštění používáme vhodné držáky 

smirkového plátna.  
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Tabulka č. 13  – Kovoobráběcí stroje – frézky  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část těla 

+ ohrožené osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Výměna 

obrobku 

Nedostatečné odsunutí pracovního 

stolu od frézovacího nástroje. 

Provádění výměny obrobku na chodu 

stroje. 

Ruce obsluhovatele 

 

3 3 9 Při výměně obrobku odsunout pracovní stůl 

do bezpečné vzdálenosti. Výměnu provádět 

pouze za klidu stroje. 

2. Výměna 

nástroje 

Nepoužití předepsaného OOPP  

– pracovních rukavic. 

Ruce obsluhovatele 

 

2 3 6 Při výměně frézovacích nástrojů používat 

pracovní rukavice. Vřeteno stroje musí být 

v klidu. 

3. Vymrštění 

obrobku nebo 

nástroje 

Nebezpečí vymrštění obrobku  

nebo nástroje při práci. 

Celé tělo 

obsluhovatele  

+ ostatní osoby  

v dílně 

2 3 6 Před zahájením práce řádně upnout obrobek  

a nástroj. Ujistit se, že sklíčidlo a upínací 

zařízení je nepoškozené a řádně ke stroji 

upevněné. 
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Tabulka č. 14 – Kovoobráběcí stroje - pily na kov 

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Nebezpečí střihu 

a pořezání 

Při vkládáni a vyjímáni řezaného 

materiálu, vzniká nebezpečí mezi 

nástrojem a pracovní podpěrou nebo mezi 

řezaným materiálem  

a pracovní opěrou. 

Ruce 

obsluhovatele 

 

2 4 8 Manipulaci s materiálem v blízkosti nástroje, 

provádět pouze za klidu stroje. Rám pily 

zajistit v horní poloze proti samovolnému 

sjíždění. 

2. Naražení 

obsluhovatele 

Riziko naražení obsluhovatele pohybující  

se konstrukci rámu pily. 

Horní část těla 

obsluhovatele 

2 2 4 Provedení bezpečnostního značení (šrafy  

na konci pilového rámu). Vhodné prostorové 

uspořádání stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

 

Tabulka č. 15 – Seřizování, údržba a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Chybně 

provedená 

údržba, 

seřízení  

a oprava stroje 

Nedostatečné 

teoretické  

a praktické 

znalosti 

pracovníků 

údržby. 

Ohrožení obsluhy stroje při 

následném použití stroje – závisí 

na charakteru špatně provedené 

opravy, údržby nebo seřízení 

stroje 

2 4 8 K provádění oprav, údržby a seřizování jednotlivých 

typových řad strojů prokazatelně pověřit zaměstnance. 

Zabezpečit aby každý takto pověřený zaměstnanec 

splňoval stanovené požadavky na jeho odbornou a 

zdravotní způsobilost a to: 

- seznámení s „ provozní dokumentaci stroje“ typové 

řady strojů, 

- kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 4 a vyšší, 

- praktický zácvik k provádění oprav, údržby  

a seřizování (zácvik pod dohledem dalšího zkušeného 

zaměstnance v délce alespoň 10 směn) 

- zdravotní způsobilost k výkonu pracovních činnosti 

spojených s prováděním oprav, údržby a seřizování. 

V případě, že výrobce v provozní dokumentaci stanoví 

zvláštní odbornou způsobilost k provádění některých 

činnosti spojených s opravou, údržbou a seřizováním 

má toto ustanovení prioritu a musí být respektováno. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 15 – Seřizování, údržba a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů (pokračování) 

2. Neprovedení 

předepsaných úkolů 

po provedeném 

seřízení stroje 

Nebezpečí špatné funkce 

bezpečnostního prvku stroje, 

špatná obsluha stroje 

z důvodu nepředvedení 

obsluze správného způsobu 

práce. 

Dle charakteru 

 - obsluhovatel 

stroje 

2 3 6 Po každém seřízení stroje provést kontrolu 

bezpečnostních a ochranných prvků stroje za 

přítomnosti obsluhy. Zároveň obsluhu poučit  

o správném způsobu práce. 

3. Náhle  

a nekontrolovatelné 

spuštění stroje 

Zapnutí přívodu zdroje 

energie (elektrická nebo 

hydraulická) ke stroji 

nepovolanou osobou v době 

provádění oprav, údržby  

a seřizování. 

Celé tělo 

pracovníka údržby 

+ ostatní osoby 

v blízkosti stroje 

2 4 8 Zajistit znemožnění spuštění stroje nepovolanou 

osobou (odpojením vypínače elektrické energie  

ke stroji a zajištění v odpojeném stavu například 

uzavíracím systémem). Na spouštěcí zařízení umístit 

tabulku „Nezapínat – na stroji se pracuje“. Opětovné 

uvedení stroje do provozu a předání obsluze smí být 

provedeno až po dokončení opravy a kontrole všech 

bezpečnostních prvků stroje. 

4. Nekontrolovatelný 

nebo nahodilý 

pracovní pohyb 

pohyblivé části stroje 

Zasažení části těla 

pohyblivou části stroje. 

Ruce, hlava 

zaměstnance 

údržby 

2 3 6 Všechny pohyblivé části stroje, na kterých se 

pracuje, zajistit vhodným a bezpečným způsobem 

proti nahodilému pohybu. Při volbě způsobů 

zajištění vycházet z provozní dokumentace výrobce. 

5. Drobné úlomky (rez, 

poškozené ruční 

nářadí) 

Zasažení oči náhodně 

odlétávajícími částicemi a 

drobnými úlomky. 

Oči zaměstnance 

údržby 

3 2 6 Použití vhodných pracovních brýlí při pracovních 

činnostech, kde hrozí nebezpečí zasažení očí. 

Používat pouze nepoškozené ruční nářadí (před 

každým použitím vizuální kontrola).  

6. Použití ručních nářadí Nevhodné použití, nevhodné 

skladování nebo poškozené 

ruční nářadí. 

Dle charakteru 

poškození a 

provádění práce s 

nářadím 

2 3 6 Všechny úderné plochy sekáčů a kladiv nesmějí mít 

otřepy nebo trhliny. Ruční nářadí používat jen pro 

práce, pro které je určeno. Nářadí ukládat  

na určeném místě (zejména po ukončení opravy, 

údržby nebo seřizování stroje).  

(pokračování) 
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Tabulka č. 15 – Seřizování, údržba a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů (dokončení) 

7. Použití ručních 

elektrických 

nářadí 

Nevhodné použití, 

přetížení, použití 

poškozeného 

elektrického nářadí. 

Dle charakteru 

poškození, zejména 

úraz elektrickým 

proudem 

2 3 6 Při používaní ručních elektrických nářadí je povinnosti 

zaměstnavatele: 

- seznámit obsluhovatele elektrických nářadí s „provozní 

dokumentaci výrobce“. 

- provádět pravidelné revize těchto nářadí ve lhůtách dle 

ČSN 33 1600. Zároveň provádět pravidelné revize 

elektroinstalace objektu. 

 

Povinnosti obsluhy: 

- pracovat s nářadím dle „provozní dokumentace výrobce“,  

se kterou byli prokazatelně seznámení. 

- u nářadí s rotujícími pracovními nástroji (vrtačky, 

šroubováky apod.) musí mít obsluhovatel upnutý 

pracovní oděv, zejména rukávy, nepracovat s řetízky, 

obvazy apod. Při práci  

s rotujícími nástroji platí zákaz používání rukavic.  

- při výměně nástroje nebo ukončení práce musí být 

zařízení odpojeno od sítě. 

8. Řezné kapaliny 

a oleje 

používané  

u strojů 

Zdravotní problémy při 

inhalaci, zasažení oči  

a styku s kůží. 

Oči, kožní problémy, 

dýchací ústroji 

3 3 9 Při provádění oprav, údržby nebo seřizování strojů, kde 

hrozí popsané rizika, zabezpečit ochranné brýle, pracovní 

rukavice (gumové) a dostatečné větrání nebezpečného 

prostoru. Seznámení s bezpečnostními listy používaných 

olejů  

a řezných kapalin.  

Při znečištění pracovního oděvu chemickou látkou, provést 

jeho urychlenou výměnu, aby nedocházelo 

k dlouhotrvajícímu styku nebezpečné látky s kůži.  

Po ukončení práce provést osobní hygienu.  
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Tabulka č. 16 – Obecné požadavky na BOZP pro tvářecí stroje  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Vstup 

nepovolaných 

osob do prostoru 

dílny 

Nebezpečí ohrožení zdraví 

nepovolaných osob vstupem 

do dílny a nebezpečí ohrožení 

zdraví zaměstnanců 

nepovolanými osobami. 

Zaměstnanci 

dílny a 

nepovolané 

osoby 

2 2 4 Na všech vstupních dveřích do prostoru dílny instalovat 

zákazovou tabulku „Nepovolaným vstup zakázán“. 

2. Práce na 

poškozeném 

stroji 

Chybějící označení na stroji 

„Mimo provoz“ a 

nedostatečné odpojení stroje 

od zdroje energie. 

Dle povahy 

poškození stroje  

2 4 8 Každý stroj, který není schopný bezpečného provozu 

označit tabulku „Mimo provoz“. Zajistit znemožnění 

spuštění stroje nepovolanou osobou (odpojením 

vypínače elektrické energie ke stroji a zajištění 

v odpojeném stavu například uzavíracím systémem). 

Každé takové poškození zaznamenat do karty stroje. 

3. Poškození stroje 

v průběhu 

obsluhy 

Pokračování v práci na 

takovémto stroji. 

Dle povahy 

poškození stroje 

2 3 6 Každé poškození stroje mající vliv na bezpečnost ihned 

nahlásit nadřízenému. Povinnosti obsluhy je odpojení 

stroj od zdroje energie. Nadřízený každé takové 

poškození zaznamená do karty stroje a provede následné 

opatření. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 16 – Obecné požadavky na BOZP pro tvářecí stroje (dokončení) 

4. Neprovedení 

kontrolních úkonů 

obsluhou před 

zahájením práce na 

stroji 

Špatné ovládání stroje, 

nefunkční bezpečnostní prvky 

stroje, nepravidelný chod stroje 

apod. 

Dle povahy 

poškození 

stroje 

3 3 9 Před zahájením práce nebo přestávce delší než 15 min 

musí obsluha provést kontrolu: 

- je-li ovládání hlavního rozvodu v nulové poloze, 

- jsou-li všechny ventily otevřeny, 

- jsou-li všechny třecí plochy řádně namazány, 

- očištění všech třecích ploch na povrchu tvářecího 

stroje, 

- odvzdušnění tlakových válců a potrubí, 

- vyzkoušení chodu tvářecího stroje na prázdno 

- kontrolu všech bezpečnostních prvků stroje. 

5. Neodborná obsluha 

stroje 

Riziko vyplývající 

z nedostatečných teoretických 

znalostí a praktických 

dovednosti v obsluze  tvářecích 

strojů. 

 

 2 4 8 Zabezpečit, aby obsluhu strojů prováděli „odborně 

způsobilí zaměstnanci“, kteří byli k této činnosti 

pověřeni. 

Za tímto účelem zabezpečit: 

- pro každý tvářecí stroj stanovit požadavky na 

kvalifikaci a praktický zácvik + prokazatelně 

určit zaměstnance, pověřené obsluhou.  

- zabezpečit, aby pro všechny provozované stroje  

byla k dispozici „provozní dokumentace“                             

a zabezpečit její úschovu. Zabezpečovat 

provádění školení a praktického zácviku pro nové 

zaměstnance příp. pro nové stroje. 

- při každém seřízení, opravě a údržbě stroje musí 

být obsluze předvedená bezpečná a správná 

obsluha stroje. 

6. Vysokotlaké potrubí:  

hydraulický   olej 

Nebezpečí výronu 

hydraulického oleje poškozením 

vysokotlakého potrubí. 

Dle místa 

zasažení 

obsluhy. 

2 3 6 Vysokotlaká potrubí, umístěna v místě trvalé obsluhy, 

musí být zakrytá ochrannými kryty. 
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Tabulka č. 17  - Tvářecí stroje - lisy 

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Poškozené, vyřazené 

nebo nefunkční 

dvouruční ovládání 

Porucha nebo úmyslné vyřazení 

z provozu dvouručního 

ochranného zařízení. Riziko 

stlačení nebo pohmoždění. 

Ruce lisaře 2 3 6 Je přísně zakázáno úmyslně vyřazovat toto 

bezpečnostní zařízení z provozu (z důvodu 

zjednodušení nebo urychlení pracovních 

operací). Obsluha před zahájením práce na lisu 

je povinna provést ověření správné funkce 

tohoto bezpečnostního ochranného zařízení. 

2. Odlet lisovaného 

materiálu nebo 

lisovacího nástroje při 

obsluze stroje 

Prasknutí a následný odlet 

lisovaného materiálu nebo 

nástroje v důsledku špatného 

vedení pohyblivé části nástroje 

proti pevné části, použití 

nevhodného (křehkého) materiálu 

apod. 

Obličej a horní 

část těla obsluhy 

+ ostatní osoby 

v prostoru dílny 

2 3 6 Před zahájením práce na lisu je obsluha 

povinna provést zkoušku vedení pohyblivé 

části nástroje (provedením pracovního pohybu 

nástroje „naprázdno“). Pro lisování používat 

pouze vhodné materiály (dle provozní 

dokumentace výrobce). 

3. Opuštění pracoviště 

obsluhou a 

neprovedení zajištění 

stroje proti zásahu 

nepovolanou osobou 

Nebezpečí poškození stroje nebo 

zásahu nepovolané osoby do 

konstrukce stroje. Obsluha stroje 

nepovolanou osobou. 

Dle povahy 

poškození 

2 2 4 Obsluha lisu nesmí opustit pracoviště, pokud 

nemá za sebe rovnocennou náhradu, jinak 

musí práci na lisu přerušit. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 17  - Tvářecí stroje – lisy (dokončení) 

4. Zachycení části 

těla pohybujícím 

se nástrojem 

Nebezpečí zachycení 

části těla (zejména ruce) 

obsluhovatele pří obsluze 

stroje. 

Ruce 

obsluhovatele 

2 3 6 Funkční dvouruční ovládání a ochranné kryty. Pracovní 

otvory v ochranných krytech umožňující vkládání obrobků 

(maximální rozměry takové, aby znemožnily prostrčení prstu 

nebo dlaně  - viz. nejmenší mezery k zamezení stlačení části 

lidského těla dle ČSN EN 349).   

5. Nevhodné 

ergonomické 

pracovní místo 

Nevhodné držení těla při 

práci na lisech. 

Poškození 

páteře, natažení 

svalů 

3 2 6 K jednotlivým lisům umístit pracovní židle umožňující 

výškové a polohové nastavení, dle fyziologických požadavků 

obsluhy. 
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Tabulka č. 18  – Tvářecí stroje – nůžky  

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Obsluha stroje bez řádně 

upevněných 

bezpečnostních krytů 

Nebezpečí stlačení nebo 

střihu, Vzniká odstraněním 

bezpečnostních krytů mezi 

pracovním stolem a 

pohybujícím se upínačem. 

Pořezání nebo 

zhmoždění dlaně 

(zejména prsty) 

obsluhovatele 

 

2 4 8 Riziko je odstraněno použitím ochranných 

krytů, kde mezera nemůže být větší než  

6 mm. V případě, že mezera je větší než  

6 mm jsou stanovené minimální bezpečné 

vzdálenosti (ČSN EN 13 985 – tabulka  

č. 2). 

Zajištění nebezpečného prostoru pohyblivým 

krytem (ochrannou mříží), kde blokovací tyč 

nedovoluje sešlápnout nožní ovladač, pokud 

není ochranná mříž v ochranné poloze. Je 

přísný zákaz odstraňování bezpečnostních 

prvků stroje. 

2. Jakákoliv manipulace 

obsluhy nebo jiného 

pracovníka v zadní části 

nůžek za chodu stroje – 

odstřihnuté části materiálu 

Odebírání odstřihnutých 

části, polotovarů, zbytků, 

odpadů apod. v době chodu 

nůžek. 

Ohrožení 

padajícími ústřižky 

(pořezání) 

2 3 6 Obsluha je povinna zajistit, aby k zadní straně 

stroje (za jeho chodu) nevstupovaly žádné 

osoby. V případě vstupu nepovolané osoby do 

nebezpečného prostoru ihned přerušit práci a 

vykázat danou osobu. Samotná obsluha má 

rovněž zákaz vstupu do nebezpečného 

prostoru za chodu stroje. 

(pokračování) 
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Tabulka č. 18  – Tvářecí stroje – nůžky (dokončení) 

3. Přetížení stroje, 

vymrštění 

střihaného 

materiálu 

Chybějící označení udávající maximální 

dovolenou tloušťku střihaného materiálu. 

Poškození stroje v důsledku přetížení. 

Vymrštění střihaného materiálu a poškození 

nože při střihání materiálu o větší tloušťce než 

umožňuje konstrukce nůžek. 

Dle charakteru 

poškození stroje 

2 3 6 Všechny nůžky musí být opatřeny 

štítkem označujícím dovolenou 

tloušťku střihaného materiálu (nebo 

střižnou sílu). Účinný kryt stroje, který 

neumožní vložení materiálu o větší 

tloušťce. 

4. Manipulace  

s materiálem 

Nebezpečí pořezání dlaně při manipulaci 

s materiálem bez použití ochranných rukavic. 

Dlaně 

zaměstnance 

provádějícího 

manipulaci 

2 3 6 Při každé manipulaci s materiálem, kde 

vzniká riziko pořezání dlaně, použít 

ochranné pracovní rukavice odolné 

proti prořezu. 
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Tabulka č. 19 – Tvářecí stroje – ohýbačky 

P. 

č. 

Zdroj rizika Popis rizika Ohrožená část 

těla + ohrožené 

osoby 

P N R Opatření k vyloučení nebo omezení rizika 

1. Spuštění stroje po 

nouzovém 

zastavení 

Neprovedení kontroly všech 

bezpečnostních prvků stroje. 

Dle charakteru 

poškození 

2 3 6 Vždy provést kontrolu všech bezpečnostních prvků 

stroje po nouzovém zastavení. 

2. Nebezpečná tlačná 

místa 

Při posouvání, přidržování  

a odebírání ohýbaných části.  

Ruce obsluhy 2 3 6 Při provozu stroje musí mít obsluhovatel ruce 

v dostatečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru. 

Použitím pracovní pomůcky (kleště, držáky, speciální 

přípravky apod.) jsou ruce obsluhovatele v bezpečné 

vzdálenosti od nebezpečného prostoru. 

3. Vymrštění 

ohýbaného 

materiálu, 

zachycení části 

těla 

Při provádění ohýbání riziko 

vymrštění ohýbaného 

materiálu nebo zachycení 

části těla obsluhy. 

Celé tělo 

obsluhovatele 

2 3 6 Dodržování maximálních parametrů ohýbaného 

materiálu s ohledem na konstrukci stroje. Řádně 

namontované ochranné kryty. 
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10 Závěr 

Zadáním diplomové práce bylo provedení identifikace a vyhodnocení rizik u 

kovoobráběcích a tvářecích strojů, které vznikají při jejich obsluze, seřizování, údržbě a 

opravách. Všechny vyhledané rizika včetně jejich vyhodnocení a opatření k vyloučení 

nebo omezení rizika na přijatelnou úroveň jsou uvedené v kapitole č. 8. V této kapitole 

jsou všechny rizika rozdělená do několika skupin (viz. tabulka č. 7). Důvodem rozdělení 

registru rizik do jednotlivých skupin je jeho přehlednost a vhodnější použití v praxi 

vedením společnosti. 

Pro identifikaci rizik jsem vybral jednu z používaných metod a to metodu „Co se 

stane, když…“.Domnívám se, že tato metoda (z velké škály používaných metod uvedených 

v kapitole č. 7) je pro posouzení stávajících strojních zařízení a technologických 

pracovních postupů ve společnosti ta nejoptimálnější a nejvhodnější. 

Ke všem identifikovaným rizikům jsou navržena vhodná opatření k jejich vyloučení 

nebo omezení. Pokud se budou alespoň elementárně dodržovat zásady BOZP a navržená 

opatření, jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnanců, můžeme tyto rizika 

považovat za přijatelné pro společnost. 

V rámci uplatňování zákonné povinnosti, zajistit BOZP pro zaměstnance, je nutno 

plnit a dodržovat legislativní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

zároveň navržená opatření k vyloučení nebo omezení rizik (v navrženém rozsahu 

dle registru rizik uvedeného v kapitole č. 8). 

Kovoobráběcí a tvářecí stroje patří k těm nejvíce používaným v technologii 

zpracování kovových výrobku, a bohužel patří také do skupiny strojů velmi nebezpečných 

s vysokou četností úrazů. Rizika vyplývající z požívání těchto strojů, i přes veškeré 

technické pokroky, nejdou  nikdy zcela vyloučit. Tyto rizika jsou obsažené v provozní 

dokumentaci výrobce. Stále však zůstává nevyzpytatelný lidský činitel.  

Domnívám se, že i moje práce přispěje k vyšší úrovni bezpečnosti práce při 

provozování kovoobráběcích a tvářecích strojů. 
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