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výrobního procesu a montáţe oken a dveří a vyhodnocení pracovní úrazovosti ve firmě. 
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Anotation 

The thesis focuses on the current status of safety work in the company TESKO Kolovrat, on 

evaluating this state and the OSH management system. The first part is focused on 

introduction of the basic legislation used in the OSH and overview of TESKO Kolovrat. 

Another section focuses on security requirements and procedures for equipment used in the 

windows and doors production. The third part focuses on the risk analysis of proceses 

conected with installation of windows and doors, and sumary of work injuries in the 

company. The final part of the thesis is focused on evaluating the current state of health and 
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1 Úvod 

V dnešní době se klade čím dál větší důraz na bezpečnost práce. Zatímco na začátku minulého 

století se od dělníků očekávalo, ţe si zabezpečí svoje vlastní nástroje, znají rizika spojená se 

svou prací a ţe přejímají zodpovědnost za svojí vlastní bezpečnost, v dnešní době se část 

odpovědnosti přenáší na zaměstnavatele, který je povinen pracovníka s riziky seznámit, řádně 

proškolit, zaučit a poskytnout mu bezpečné pracoviště a příslušné opatření k eliminaci rizik. 

Zaměstnavatel i zaměstnanec jsou vázáni právními předpisy a doporučeními, které musí 

dodrţovat a splňovat. 

Kaţdá lidská činnost je více či méně riziková, a proto se musíme zaměřit na eliminaci těchto 

rizik. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nemá za účel ztíţit pracovníkům jejich pracovní 

činnost, i kdyţ tomu tak v mnoha případech je (například pouţitím OOPP proti pádu se 

prodluţuje čas přípravy zaměstnance na vykonávanou činnost a můţe se zhoršit i pohyblivost 

pracovníka v daném prostoru). Musíme si však uvědomit, jaké nebezpečí se daným OOPP 

snaţíme eliminovat (nepouţití nebo nesprávné pouţití OOPP proti pádu můţe mít fatální 

následky pro zaměstnance vykonávajícího práce ve výškách a nad volnou hloubkou). Rizika 

spojená s výrobním procesem není moţné stoprocentně odstranit. Měli bychom se však snaţit 

tato rizika minimalizovat na přijatelnou mez a pouţít všech technických a organizačních 

opatření ke sníţení těchto rizik. Důleţité je také zhodnotit předcházející chyby a vzít si z nich 

ponaučení. 

Dřevoobráběcí stroje patří mezi nejrizikovější stroje s ohledem na doposud převaţující ruční 

posuv dřeva do řezu doprovázené charakteristickým nebezpečím spočívající v nesourodosti a 

rozdílnosti struktury obráběného dřeva podmíněného jeho růstem (suky, trhliny, štípatelnost 

apod.) které způsobuje při obrábění výkyvy řezných a třecích sil.[6] 

Cílem této diplomové práce je provedení analýzy rizik dřevoobráběcích strojů pouţívaných 

při výrobě dřevěných oken a dveří ve firmě TESKO Kolovrat, posouzení rizik, navrţení 

bezpečnostních poţadavků u pouţívaných strojů a na vyhodnocení pouţívání OOPP při těchto 

činnostech. U jednotlivých činností se zaměřím na nedostatky a navrhnu opatření na 

odstranění zjištěných nedostatků. 
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2 Rešerše 

Tato kapitola je zaměřena na popis nejpouţívanější literatury a předpisů pouţívaných 

v diplomové práci. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Ostrava - Hrabůvka: Sagit, a.s., 

2010. 384 s. 

Publikace obsahuje přehled zákonů, nařízení vlády a vyhlášek vztahující se k bezpečnosti 

práce. Z jednotlivých publikací jsou zde popsány nejdůleţitější části a také jsou zde výtaţky 

z jednotlivých publikací vztahující se k BOZP. 

DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : v otázkách a odpovědích. první. 

Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2004. 124 s. 

V knize jsou popsány některé základní pojmy týkající se bezpečnosti práce, a v její první části 

jsou vypsány základní povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a odborně způsobilých osob. 

Další část knihy je zaměřena na otázky z praxe a na jejich odpovědi včetně uvedení právních 

předpisů, podle kterých musí být daný problém řešen. 

LITWORA, Rudolf a kolektiv. Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik u 

dřevoobráběcích strojů. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 

2000. 18 s. 

Tato publikace je zaměřena na vytipování jednotlivých pracovních rizik, které jsou potřebné 

pro vytvoření analýzy rizik a její vyhodnocení. Potřebné informace o zdrojích rizik a 

nebezpečí jsou uspořádány do přehledných tabulek a jsou začleněny podle jednotlivých 

dřevoobráběcích strojů. Součástí tabulek jsou i návrhy opatření pro sníţení rizik. 

Tuto publikaci vyuţiji hlavně při sepisování pracovních rizik a sestavování analýzy rizik. 

NOVOTNÝ, Karel. LEXIKON BOZP. Rožnov pod Radhoštěm: SATES, 2010. 170 s. 

Publikace je zaměřena na seznámení bezpečnostních techniků, zaměstnavatelů 

a zodpovědných vedoucích pracovníků s bezpečností práce a základními poţadavky předpisů 

o bezpečnosti, hygieně práce, a o bezpečnosti technických zařízení. Pro mou potřebu byla 

nejdůleţitější část zaměřující se na dřevoobráběcí stroje, ruční nářadí a na elektrické ruční 

nářadí. 
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RNDR.MALÝ, Stanislav Ph.D. a kol. Prevence pracovních rizik Díl I. první. Praha: 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v. v.i., 2009. 118 s. ISBN 978-80-86973-

76-0. 

Čtyřdílná publikace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce seznamuje čtenáře s některými 

aspekty státního dozoru v oblasti BOZP a problematikou školení zaměstnanců o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. První díl je zaměřen na zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele v BOZP, prevenci rizik a také na bezpečnost práce 

při strojním obrábění dřeva. Poslední jmenovaná část má největší přínos pro mou diplomovou 

práci. 

BOZPinfo [online]. 2011 [cit. 2011-02-04]. BOZPinfo. Dostupné 

z WWW: <http://bozpinfo.cz/>. 

Jedná se o internetové stránky, zabývající se problematikou bezpečnosti práce. Na stránkách 

se dají zjistit novinky z oblasti BOZP, právní předpisy, a další uţitečné věci, jako jsou třeba 

odkazy na státní i soukromou sféru zabývající se problematikou bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci, články řešící problematik BOZP i otázky z praxe a odpovědi na ně.  

OHSA [online]. 2011 [cit. 2011-03-01]. European Agency for Safety and Health at Work. 

Dostupné z WWW: <http://osha.europa.eu/fop/czech-

republic/cs/publications/bozp_casopisy.php>. 

Na těchto internetových stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci je moţné stáhnout velké mnoţství literatury a předpisů vztahujících se k BOZP. Pro 

mou potřebu se nejvíce hodily dokumenty, jako například Zásady bezpečnosti práce při 

strojním obrábění dřeva a další zásady bezpečnosti při práci. Nacházejí se zde i novinky 

v oblasti bezpečnosti práce a statistické údaje pracovních úrazů, ze kterých lze získat přehled 

o pracovních úrazech v různých odvětvích průmyslu. 

SUIP [online]. 2011 [cit. 2011-03-02]. * Státní úřad inspekce práce. Dostupné z WWW: 

<http://www.suip.cz/>. 

Na stránkách Státního úřadu inspekce práce se nachází informace o provádění kontrol 

v podnicích za jednotlivé roky, informace k vydání osvědčení „Bezpečný podnik“, materiály 

k BOZP, publikace a tiskové zprávy. 

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/37_obrabeni_dreva.pdf
http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/37_obrabeni_dreva.pdf
http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/37_obrabeni_dreva.pdf
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3 Legislativa 

Právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce nejsou v dnešní době vázány pouze Ústavou 

České republiky, ale od vstupu do EU i evropskými právními normami. Se vstupem do 

Evropské unie jsme se museli připravit na změny v oblasti BOZP. Právo zemí EU totiţ klade 

zvýšenou pozornost otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ochrana zdraví 

zaměstnanců a prevence před pracovními úrazy a nemocemi je hlavní prioritou zemí 

Evropské unie.  

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

Je základním předpisem upravujícím právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pro 

výkon bezpečnosti práce je nejdůleţitější část čtvrtá, která se zabývá pracovní dobou a dobou 

odpočinku zaměstnanců, coţ je důleţité dodrţovat pro zachování pozornosti zaměstnanců a 

tím předcházení pracovním úrazům. Nejdůleţitější částí tohoto zákona je však část pátá, která 

je zaměřena přímo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato pátá část Zákoníku práce je 

rozdělena na tři hlavy a jsou v ní uvedeny především základní práva a povinnosti na úseku 

BOZP. 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon upravuje v návaznosti na zákon 262/2006 další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

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

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. Zákon je rozdělen do čtyř 

částí, ve kterých jsou stanoveny poţadavky na pracoviště, pracovní prostředí a zařízení, 

poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy, poţadavky na bezpečnostní značky a další 

poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, ve znění pozdějších předpisů. 

Toto NV stanovuje základní poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, pokud poţadavky na bezpečnost provozu a pouţívání zařízení 

nestanoví zvláštní právní předpis jinak. 
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Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Toto nařízení vlády doplňuje a slouţí k provedení zákona 309/2006 Sb., a zákona 

č. 262/2006 Sb. rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, 

metody a způsob jejich zjišťování, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údrţby, bliţší 

podmínky poskytování ochranných nápojů a další podmínky bezpečné práce, jako jsou 

například poţadavky na obsah školení zaměstnance při práci. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví požadavky na způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. 

Slouţí k provedení zákona 262/2006 a dalších zákonů zaměřených na bezpečnost práce. 

Upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Obsahuje také vzor 

záznamu o úrazu a seznam orgánů a institucí, kterým se pracovní úraz ohlašuje a zasílá 

záznam o úrazu. 

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovuje se zde konkrétní rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků a také mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Jsou zde popsány 

poţadavky na ochranné pracovní prostředky, co se za ochranné pracovní prostředky 

nepovaţuje a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele s tímto spojené. 

Bezpečností a ochranou zdraví při práci se zabývají i další právní a normativní předpisy. 

Předpisy, které nebyly popsány v této kapitole a mají účinnost v BOZP jsou vypsány 

v kapitole Pouţitá literatura. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=361/2007&PC_8411_l=361/2007&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
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4 Firma TESKO Kolovrat 

Firma TESKO Kolovrat je tradičním českým výrobce dřevěných oken, eurooken, vchodových 

dveří a dalších, převáţně truhlářských a tesařských výrobků. 

4.1 Historie firmy 

Firma TESKO Kolovrat byla zaloţena roku 1990, a ve svých počátcích se zabývala výrobou 

tesařských konstrukcí. V průběhu let 1990 aţ 1997 probíhala výstavba jednotlivých 

provozních dílen, jako například tesařská dílna, strojovna, lakovna a sklad materiálu. V roce 

1998 byla výroba rozšířena o výrobu oken a dveří. Tato výroba je dnes pro firmu stěţejní. 

V roce 2005 byla provedena rozsáhlá přístavba expedičních prostor, vestavba kancelářských a 

sociálních prostor do stávajícího objektu tesárny a modernizace strojního vybavení truhlářské 

dílny. K lednu 2011 došlo ve firmě k restrukturalizaci, do té doby pracovali montáţníci oken 

v pracovním poměru, od 1.1.2011 pracují pro firmu dodavatelským způsobem. Firma má 

k 1.1 2011 26 stálých zaměstnanců. 

 

Obrázek 1 Přední pohled na firmu TESKO Kolovrat. 
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4.2 Vyráběné produkty 

Firma se zaměřuje především na výrobu dřevěných oken, eurooken, vchodových dveří a 

dalších výrobků ze dřeva, jako jsou tesařské konstrukce a palubky. Největší část produkce 

však tvoří výroba oken a dveří. Seznam výrobků a jejich specifikace je uveden v tabulce č. 1.  

Tabulka 1 Hlavní vyráběné produkty. [32] 

Produkt Základní informace o produktu 

Okna Profil IV 88 Izolační trojsklo Ug= 0.5W/m
2
K, hlukový 

útlum standardně 33dB dle potřeby aţ 47dB, 

součinitel prostupu tepla celým oknem 

Uw= 0,77W/m
2
k. 

 

Okna Profil IV 78 Izolační trojsklo Ug= 0.7W/m
2
K, hlukový 

útlum standardně 33dB dle potřeby aţ 42dB, 

Součinitel prostupu tepla celým oknem 

Uw= 0,97W/m
2
k. 

Okna Profil IV 68 Izolační trojsklo Ug= 1,1W/m
2
K, hlukový 

útlum 32dB, součinitel prostupu tepla celým 

oknem Uw= 1,24W/m
2
k. 

Dveře Profil 

DV 78 

Součinitel prostupu tepla celými dveřmi 

Uw= 0,99W/m
2
k 

 

Dveře Profil 

DV 68 

Součinitel prostupu tepla celými dveřmi 

Uw= 1,4W/m
2
k 

Posuvné dveře Vyrábí se v profilech IV68, IV78, IV88 

Všechny tyto výrobky se vyrábějí z materiálu smrk, meranti, modřín, nebo dub. 

Obrázek 2 Řez oknem. 

Obrázek 3 Řez dveřmi 
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5 Všeobecné požadavky na dřevoobráběcí stroje 

Všeobecné poţadavky na dřevoobráběcí stroje jsou bezpečnostní poţadavky, které musí 

zaměstnanec znát a musí se jimi bezpodmínečně řídit. Pro kaţdý stroj nebo zařízení pak musí 

být stanoveny zvláštní bezpečnostní poţadavky, které je nutno dodrţovat. 

 Kaţdý stroj a strojní zařízení musí být pravidelně kontrolováno v termínech, které 

musí být stanoveny v závislosti na charakteru jeho pouţívání. 

 Mimořádná, celková, nebo částečná kontrola stroje a strojního zařízení se musí 

vykonávat tehdy, kdyţ vznikne porucha nebo selţe některá část stroje, důleţitá pro 

bezpečnost provozu, anebo kdyţ je poškozená některá důleţitá funkční část stroje. 

 Jestliţe na stroji vznikne jakákoliv porucha, nesmí se na něm pracovat, aţ do doby 

jejího odstranění a ověření správné funkce stroje. 

 Odstraňování provozních poruch, nahazování řemenů, mazání, nebezpečné 

manipulace za chodu stroje a doběhu stroje a nástroje jsou zakázány. 

 Pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti neţádoucímu pohybu při jejich 

provozu. 

 U kombinovaných (sdruţených) strojů musí být nepouţívané nástroje odstraněny nebo 

zakryty. 

 Přisouvat materiál k nástroji se nesmí dříve, neţ nástroj dosáhl stanovené obráběcí 

rychlosti; obráběný materiál se nesmí tlačit k nástroji přímo tělem. 

 Při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu se nesmí pracovat bez pouţití 

stanovených pracovních pomůcek nebo přípravků. 

 Piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu pouze vhodnou pomůckou. 

 Při obrábění materiálu delšího, neţ je délka pracovního stolu, se nesmí pracovat bez 

opěrných stojanů. 

 Doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po vypnutí stroje brzděním rukou, 

tlakem dřeva nebo jiným nevhodným způsobem. 

 Dokud je nástroj v pohybu, nesmí se pracovník od stroje vzdálit.  

 Na stacionárních strojích trvale pouţívaných v uzavřených prostorách musí být 

instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu. 

 Na kaţdém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho nejvyšší dovolené otáčky. 

 Upínací příruby u jednoho pilového kotouče musí mít stejný průměr a stejné dosedací 

plochy. 
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 Stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění 

obráběného materiálu (zpětný vrh apod.). 

 Vodicí pravítko musí být při řezání upnuté. 

 Řezné nástroje, u nichţ se materiál do řezu posouvá rukou, musí být chráněny kromě 

pracovní části ochranným krytem. 

 Při obrábění materiálu delšího nebo širšího neţ je pracovní stůl, se musí pouţívat 

opěrné stojany s otočnými válečky, nebo jiné obdobné pomůcky. 

 Na stanovišti obsluhy strojů se musí umístit vývěska o nejdůleţitějších pokynech pro 

bezpečnou práci na strojích. 

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

materiálem, přičemţ cesty, průchody a přechody musí být zřetelně označené a 

udrţované. 

 Zakazuje se zpracovávat na strojích a zařízeních materiál, který obsahuje neţádoucí 

kovové, popřípadě jiné části, které by mohly poškodit nástroj, nebo zařízení. 

 Při práci se musí pouţívat vhodný pracovní oděv, obuv a předepsané OOPP. 
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6 Postup výroby a BOZP jednotlivých zařízení. 

Výroba oken a dveří se skládá z jednotlivých kroků, které se provádějí na čtyřech různých 

pracovištích. Mezi tato pracoviště patří sklad materiálu, strojovna, lakovna a montáţní dílna. 

Kaţdé z těchto pracovišť je specifické svou rizikovostí a proto musíme brát zřetel na kaţdé 

pracoviště a jeho specifická rizika. 

Bezpečnostní poţadavky jsou volně převzaty ze zákonů a norem, především z [19] [23] [24] 

[25] [26]. 

6.1 Výběr materiálu 

Základní výběr materiálu se provádí v přípravné dílně. Hranoly se vybírají pomocí výrobních 

listin a zkracují se z 6- ti metrových kusů na kotoučové pile. Pracovník musí dodrţet všechny 

bezpečnostní pravidla, aby nezranil sebe, ani své spolupracovníky. 

Při odebírání materiálu ze stohů si musí zaměstnanec počínat zvlášť opatrně, aby nezapříčinil 

pád uskladněného materiálu a nezpůsobil tím újmu na zdraví sobě, spolupracovníkovi, nebo 

finanční újmu zaměstnavateli. 

Bezpečnostní pokyny při manipulaci s materiálem: 

 Nezvedat břemena nadměrné hmotnosti, dodrţovat limity pro ruční manipulaci ţen a 

muţů.  

 Zvedat předměty vţdy dopředu a ne z předklonu, plynulými pohyby s rovnými zády a 

se vzpřímeným trupem. 

 Přenášet břemena tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozloţena na celé tělo. 

 Při manipulaci s břemeny pouţívat vhodných pomůcek jako jsou pásy, vodící lišty, 

posuvná kolečka apod. 

 Před manipulací s břemenem jej zkontrolovat a zbavit ostrých hrotů a hran. 

 Při manipulaci s materiálem, který má ostré hrany a otřepy pouţívat pracovní 

rukavice. 

 Vázání a přepravu strojním zařízením mohou provádět pouze osoby s odpovídající 

kvalifikací. 

 Provádí- li manipulaci najednou více osob, musí být pověřena jedna osoba, jako 

vedoucí. 
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 Na ručním vozíku je zakázáno převáţet těţší břemena, neţ je nosnost vozíku, aby 

nedošlo k  přetíţení, překlopení, sesunutí, nebo poškození. Materiál musí být řádně 

uspořádán, stejnoměrně rozloţen, zajištěn proti pádu a obsluha musí vidět na cestu. 

6.2 Práce s kotoučovou pilou 

Při práci na kotoučové pile hrozí především rizika způsobena řezným nástrojem a obrobkem. 

Mezi základní rizika patří zachycení nástrojem, zpětný vrh materiálu, pád obrobku, nadměrný 

hluk, úlet mechanických částí, pořezání a další rizika. Těmito riziky mohou být ohroţeny 

především části těla, jako je obličej, oči, trup, ruce, hlava, nohy, sluchové a dýchací ústrojí.  

 

Obrázek 4 Kotoučová pila. 

 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu kotoučové pily: 

Zaměstnanec obsluhující kotoučovou pilu musí být duševně a tělesně způsobilý pro tuto práci, 

musí být starší 18 let, musí být řádně proškolen v BOZP pro práci s kotoučovými pilami a 

v neposlední řadě musí být prokazatelně seznámen s návodem na obsluhu a zaučen pro práci 

s pilou. 
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Dále musí být splněny tyto podmínky: 

 Pilu je zakázáno pouţívat v rozporu s návodem na obsluhu nebo k jiným činnostem, 

neţ pro které je určena. 

 Pila musí být umístěna tak, aby byla od komunikací i trvalých překáţek vzdálena 

nejméně 60cm a v místě trvalého stanoviště obsluhy nejméně 100 cm. 

 Délka stolu před pilovým kotoučem nesmí být u stabilních pil kratší, neţ průměr 

pouţitého pilového kotouče, nejvíce však 50 cm. 

 V místě, kde prochází pilový kotouč, musí být stůl opatřen vyměnitelnou vloţkou 

z vhodného materiálu, který nepoškodí pilový kotouč. 

 Na kaţdém pilovém kotouči musí být vyznačeny jeho maximální dovolené otáčky za 

min. a odpovídající maximální obvodové rychlosti v ms
-1

. 

 Pravítko musí být lehce přestavitelné a po dobu řezání musí být pevně upnuto. 

 Všechny pohybující se části pily musí být uzavřené v konstrukci stroje, nebo zakryté. 

 Pilový kotouč musí být vybaven ochranným krytem. 

 Pila s ručním posuvem na řezání dřeva podél vláken musí mít rozvírací klín nastavený 

a upevněný v rovině pilového kotouče. 

 Obsluha je povinna přesvědčit se před řezáním, zda je pouţit vhodný pilový kotouč na 

prováděný řez, není-li uvolněný nebo poškozený, zda příslušné ochranné zařízení plní 

svou funkci správně a zda je stanoviště u pily bez závad. 

 Obsluha musí před řezáním prohlédnout materiál, zda v něm nejsou viditelné kovové 

části. 

 Při řezání má stát obsluha mimo rovinu kotouče. 

 Pouţívání rukavic při práci na kotoučové pile je přísně zakázané. 

 Odstraňovat piliny a odpad smí obsluha jen s pouţitím smetáku, nebo jinou vhodnou 

nekovovou pomůckou a vţdy jen za vypnutého stavu. 

 Pracovní operace, které nezaručují vedení materiálu do řezu a kdy řezaný materiál 

převyšuje svými rozměry výšku řezu, jsou zakázané. 

 Při řezání válcových dřev, polen, tyčí a podobného materiálu je nevyhnutelné pouţívat 

pomůcky a přípravky, které zabrání neţádoucímu pootočení nebo překlopení řezaného 

materiálu. 

 Opravy elektrického zařízení pily smí provádět pouze odborně způsobilá osoba. 

 Při výměně pilového kotouče musí být vypnut hlavní jistič. 
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 Po ukončení řezání se obsluha nesmí od pily vzdálit, dokud se pilový kotouč 

pohybuje. 

Při práci na tomto stroji doporučuji uklízet pracoviště a nenechávat zbytky materiálu na 

pracovním stole. Materiál můţe při opětovném spuštění pily zranit pracovníka, nebo můţe 

zablokovat pilový kotouč. 

6.3 Práce s pásovou pilou 

Toto pracoviště je rovněţ vybaveno pásovou pilou, která zde slouţí primárně pro tesařskou 

výrobu, ale můţe být pouţita i pracovníky při výrobě oken a dveří, proto se na toto velmi 

nebezpečné zařízení zaměřuji. 

Obsluha je ohroţena především pohybujícími se částmi stroje a z toho vyplývají i rizika. Mezi 

nejzávaţnější rizika patří pořezání, uříznutí, vtaţení, vymrštění, úlet, bodnutí, píchnutí ale i 

rizika jako je hluk, dřevný prach a elektrická nebezpečí. 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu pásové pily: 

 Obsluhovat tento stroj smí je kvalifikované, způsobilé osoby (vyučené, popřípadě 

rekvalifikované v oboru, které jsou pro tuto práci zdravotně způsobilé) prokazatelně 

školené, seznámené s návodem výrobce, informované o rizicích, zacvičené 

s pouţíváním a bezpečnými pracovními postupy pro práci na pásové pile. 

 Zákaz pouţívání pily v rozporu s návodem výrobce nebo k jiným účelům. 

 Umístění pily musí být v souladu s návodem výrobce a platnými standardy. 

 Pracoviště udrţovat v čistotě a pořádku, nikdy neodkládat nářadí a jiné předměty na 

pracovní stůl nebo ochranné kryty přístroje. 

 Čištění, mazání, ostatní údrţbářské, montáţní, seřizovací práce, revize, kontroly, jakoţ 

i odstraňování pilin, třísek a odřezků z okolí pracovního nástroje provádět za klidu 

stroje při vypnutém hlavním vypínači zajištěném ve vypnuté poloze blokovacím 

zámkem. 

 Před kaţdým spuštěním stroje překontrolovat správnou funkci všech bezpečnostních a 

zabezpečovacích prvků stroje a překontrolovat stav upevnění nástroje. 

 Při práci pouţívat předepsané OOPP. 

 Zákaz pouţívání volného pracovního oděvu, kravaty, náramky, řetízky, hodinky a 

podobné věci. 

 Při manipulaci s obráběným matriálem nesmí u stroje nic překáţet. 
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 Na stroji pracovat vţdy se zapnutým odsáváním. 

 Na stroji nepracovat pod vlivem drog, alkoholu nebo trpí-li osoby závratěmi, nebo 

mdlobami. 

 Při práci nepouţívat poškozený pilový pás (prasklý, vyhřátý, zprohýbaný, 

s vylomenými zuby, zkorodovaný …) 

 Obsluha musí před řezáním prohlédnout materiál, zda v něm nejsou viditelné kovové 

části. 

 Při obrábění nesahat do pracovního prostoru nástroje. 

 Při obrábění krátkého materiálu pouţívat k posouvání určenou bezpečnou nekovovou 

pomůcku. 

 Výměnu pilového pásu na stroji musí provádět nejméně 2 osoby. 

 Pilové pásy se musí skladovat v souladu s návodem výrobce a platnými standardy. 

 Při obrábění neodstraňovat ochranné a zabezpečovací prvky stroje, odstraňování 

ochranných prvků a vyřazovat z činnosti zabezpečovací prvky je zakázáno. 

 při řezání kulatiny je nezbytné zajistit materiál proti pootočení pouţitím přípravku 

nebo drţáku a pouţívat pilový pás vhodný pro příčné řezání. 

 Při přímém řezání pouţívat pro zamezení otáčení nebo sklouznutí materiálu vţdy 

pravítko. 

 Pracovní prostor pilového pásu stolových pásových pil musí být opatřen nastavitelným 

ochranným krytem. 

 Horní a spodní pásovnice a celá část pilového pásu v nepracovním prostoru musí být 

zakryta pevnými nebo pohyblivými ochrannými kryty s blokováním. 

 Po ukončení práce na stroji jej zajistit proti neoprávněnému pouţití uzamknutím 

hlavního vypínače a klíč uloţit v kanceláři. 
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6.4 Hoblování a broušení 

Provádí se ve strojovně na stroji Weinig UNIMAT 500. Zkrácené hranoly se vkládají do 

čtyřstranné frézy, která hranol opracuje na hranoly s odřezanou lištou, nebo bez odřezané 

lišty. Stroj je řízen programem, ve kterém jsou zaloţena data pro daný typ okna. Tento stroj 

můţe obsluhovat pouze osoba zaškolená technikem WEINIG. 

 

Obrázek 5 Hoblovací, brousící stroj Unimat 500. 

 

Při práci na čtyřstranné frézce Weinig UNIMAT 500 je obsluha ohroţena především riziky, 

jako jsou, pořezání, uříznutí, navinutí, vtaţení, naraţení, odření, vymrštění a úlet strojních 

částí, nebo obráběného materiálu, pád materiálu, bodnutí, píchnutí, hluk, dřevný prach a 

elektrická nebezpečí. Těmito nebezpečími jsou ohroţeny především části těla, jako oči, 

obličej, hlava, sluch, dýchací orgány, trup, ruce a nohy. 
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Bezpečnostní pokyny pro obsluhu stroje Weinig UNIMAT 500: 

 Obsluhovat tento stroj smí jen kvalifikované, způsobilé osoby (starší 18. let, vyučené 

v oboru, zdravotně způsobilé včetně hlukových testů), prokazatelně školené, 

seznámené s návodem výrobce, informované o rizicích, zaučené k pouţívání stroje 

a bezpečnými pracovními postupy pro práci na frézce. 

 Zákaz instalace, pouţívání frézky v rozporu s návodem výrobce nebo pouţívat k jiným 

účelům, neţ ke kterým je určena. 

 Pracoviště udrţovat v čistotě a pořádku, nikdy neodkládat nářadí a jiné předměty na 

pracovní stůl nebo ochranné kryty stroje. 

 Opravy, údrţbu, revize elektrického zařízení smí provádět jen odborně způsobilé 

osoby dle vyhlášky 50/1987 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Čištění, mazání, údrţba, seřizování, revize, kontroly stroje, jakoţto i odstraňování 

pilin, třísek, odřezků z okolí pracovního nástroje se smí provádět jen za klidu stroje při 

vypnutém hlavním vypínači zajištěném v poloze 0 blokovacím zámkem. 

 Před kaţdým spuštěním stroje je nutno překontrolovat správnou funkci všech 

bezpečnostních a zabezpečovacích prvků stroje a překontrolovat stav upevnění 

nástroje. 

 V pracovním prostoru stroje je nutné zabezpečit dostatečné osvětlení, které nesmí 

vytvářet stíny nebo stroboskopické jevy. 

 Při práci pouţívat určené OOPP, u pracovního oděvu musí být konce rukávů a nohavic 

upnuty k tělu. 

 Při manipulaci s materiálem u stroje nesmí nic překáţet 

 Nevzdalovat se od stroje, pokud je stroj v chodu a pokud není zajištěn proti 

neoprávněnému pouţití uzamčením hlavního vypínače. 

 Na stroji pracovat vţdy se zapnutým odsáváním pilin. 

 Na stroji je zakázáno pracovat pod vlivem drog, alkoholu, nebo trpí-li osoby 

závratěmi, mdlobami a oslabením. 

 Při práci nepouţívat tupý, nebo jinak poškozený nástroj (prasklý, vyhřátý, 

deformovaný, s vylomenými zuby …) 

 Kaţdý frézovací nástroj- noţová hřídel musí být označena jménem či logem výrobce a 

maximálními dovolenými otáčkami. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=50/1978&PC_8411_l=50/1978&PC_8411_ps=10#10821
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 Obsluha musí prohlíţet materiál, zda v něm nejsou viditelné kovové části, pokud 

takový materiál nalezne, tak jej musí označit a vyřadit z procesu. 

 Při obrábění nesahat do pracovního prostoru stroje. 

 Při obrábění neodstraňovat ochranné a zabezpečovací prvky stroje, odstraňování 

ochranných prvků a vyřazovat z činnosti zabezpečovací prvky je zakázáno. 

 Pokud nepracuje správně elektrická brzda, je na stroji zakázáno pracovat. 

 K čištění stroje nebo odstraňování pilin nepouţívat stlačeného vzduchu. 

 Stroj s odstraněnými ochrannými kryty je přísně zakázáno spouštět. 

 Výměnu noţů provádět v souladu s poţadavky výrobce. 

 Nepouţívat jiné noţe, neţ které doporučuje výrobce. 

 Po ukončení práce stroj zajistit proti neoprávněnému pouţití uzamknutím ovládacího 

panelu a uloţením klíče v kanceláři. 

6.5 Práce se srovnávačkou 

Srovnávačky patří mezi velice nebezpečné stroje pouţívané ve dřevovýrobě. Úrazy, které se 

při jejich provozu stávají, končí v mnoha případech amputací prstů horních končetin a 

sníţením společenského uplatnění poškozené osoby. 

 

Obrázek 6 Jednostranná srovnávačka Tos Svitavy FWJ 63. 
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Při práci se srovnávačkou hrozí především rizika způsobená hoblovacím noţem, nepozorností 

pracovníka nebo nedodrţení bezpečnostních pokynů pro obsluhu. Mezi rizika můţeme zařadit 

pořezání pracovním nástrojem, vtaţení, hluk, prašnost a pád obrobku. 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu srovnávačky: 

 Obsluhovat tento stroj smí jen kvalifikované, způsobilé osoby (starší 18 let, vyučené 

v oboru, zdravotně způsobilé včetně hlukových testů), prokazatelně školené, 

seznámené s návodem výrobce, informované o rizicích, zaučené k pouţívání stroje 

a bezpečnými pracovními postupy pro práci na hoblovce. 

 Nepouţívat noţe, jejichţ výška je menší neţ 20 mm a nepouţívat jiné noţe, neţ které 

doporučuje výrobce. 

 Maximální šířka tloušťkování je 630 mm, maximální výška tloušťkování je 300 mm. 

Tříska tloušťkování smí být silná maximálně 8 mm. 

 Pracoviště udrţovat v čistotě a pořádku, nikdy neodkládat nářadí a jiné předměty na 

pracovní stůl nebo ochranné kryty stroje. 

 Opravy, údrţbu, revize elektrického zařízení smí provádět jen odborně způsobilé 

osoby dle vyhlášky 50/1987 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Čištění, mazání, údrţba, seřizování, revize, kontroly stroje, jakoţto i odstraňování 

pilin, třísek, odřezků z okolí pracovního nástroje se smí provádět jen za klidu stroje při 

vypnutém hlavním vypínači zajištěném v poloze 0 blokovacím zámkem. 

 Před kaţdým spuštěním stroje je nutno překontrolovat správnou funkci všech 

bezpečnostních a zabezpečovacích prvků stroje a překontrolovat stav upevnění 

nástroje. 

 Zákaz práce s hoblovkou, jestliţe nejsou všechny kryty na svých místech a hoblovka 

není v bezvadném pracovním stavu. 

 Je přísně zakázáno pouţívat volného pracovního oděvu, jako jsou kravaty, řetízky, 

hodinky pracovní rukavice a jiné oděvy, které by mohly být zachyceny pracovním 

nástrojem. 

 Při práci je doporučeno pouţívat předepsaných OOPP. 

Z obrázku č. 6 je patrné, ţe zaměstnanci nerespektují bezpečnostní pokyny a odkládají 

materiál na kryty stroje, coţ je zakázáno. Doporučuji proto namátkově kontrolovat zda se 

zaměstnanci řídí bezpečnostními pokyny a zda pouţívají přidělené OOPP. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=50/1978&PC_8411_l=50/1978&PC_8411_ps=10#10821
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6.6 Třídění 

Přebroušené hranoly se roztřídí na manipulační vozíky dle výrobních listin a převezou se ke 

stroji UNICONTROL 6 k dalšímu opracování. 

6.7 Frézování 

Profilace rámů a křídel se provádí na NC řízeném stroji UNICONTROL 6. Celou operaci řídí 

software, vyškolená obsluha pouze vkládá do stroje hranoly podle pokynů z monitoru. 

Obsluha je při práci na tomto stroji ohroţena obdobnými riziky, jako u stroje Weinig 

UNIMAT 500, mezi nejzávaţnější rizika patří navinutí, pořezání, přimáčknutí, pád materiálu, 

prach a hluk. 

 

Obrázek 7 Stroj UNICONTROL 6. 

 

Pro práci na NC řízeném stroji UNICONTROL 6 jsem vyčlenil obdobná rizika, jako pro práci 

na stroji Weinig UNIMAT 500, proto mohou být pro tento stroj pouţity i stejné bezpečnostní 
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pokyny pro obsluhu. V některých bodech bych ovšem tyto bezpečnostní pokyny rozšířil, a to 

především: 

 Vodorovná a svislá přítlačná zařízení musí přitlačovat obrobek ke stolu, k pravítku a 

musí zamezit přístup k nástrojům. Pokud nejsou všechny tyto podmínky splněny, 

nesmí obsluha pokračovat v obrábění. 

 Při vedení obrobku je nutné pouţívat pravítko, případně pomocné pravítko, při ručním 

posuvu posouvací pomůcku nebo přípravek 

6.8 Sesazení rámu a křídel 

Sesazení rámu a křídel oken a dveří se provádí v rámovém lisu. Na čepy a rozpory spoje se 

nanese lepidlo pomocí dávkovací pistole a rám se sloţí. Sloţený rám se vloţí do lisu a stlačí 

příslušným tlakem po dobu 30s. 

 

Obrázek 8 Rámový lis. 
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Při práci na rámovém lisu jsou největšími riziky stlačení, přimáčknutí a také rizika spojená 

s touto činností, jako je uklouznutí, zakopnutí, pád materiálu a elektrická nebezpečí. 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu lisu: 

 Obsluhovat tento stroj smí jen kvalifikované, způsobilé osoby (starší 18 let, vyučené 

v oboru, zdravotně způsobilé), prokazatelně školené, seznámené s návodem výrobce, 

informované o rizicích, zaučené k pouţívání stroje a bezpečnými pracovními postupy 

pro práci u lisu. 

 Zákaz instalace rámu okna do lisu v rozporu s pracovním postupem. 

 Pracoviště udrţovat v čistotě a pořádku, nikdy neodkládat nářadí a jiné předměty na 

ochranné kryty stroje a do pracovního prostoru lisu. 

 Opravy, údrţbu, revize elektrického zařízení smí provádět jen odborně způsobilé 

osoby dle vyhlášky 50/1987 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Čištění, mazání, údrţba, seřizování, revize, kontroly stroje, se smí provádět za klidu 

stroje při vypnutém hlavním vypínači zajištěném v poloze 0 blokovacím zámkem. 

 Před kaţdým spuštěním stroje je nutno překontrolovat správnou funkci všech 

bezpečnostních a zabezpečovacích prvků stroje. 

 V pracovním prostoru stroje je nutné zabezpečit dostatečné osvětlení, které nesmí 

vytvářet stíny nebo stroboskopické jevy. 

 Při práci pouţívat určené OOPP, u pracovního oděvu musí být konce rukávů a nohavic 

upnuty k tělu. 

 Při manipulaci s materiálem u stroje nesmí nic překáţet 

 Nevzdalovat se od stroje, pokud je stroj v chodu a pokud není zajištěn proti 

neoprávněnému pouţití. 

 Na stroji je zakázáno pracovat pod vlivem drog, alkoholu, nebo trpí-li osoby 

závratěmi, mdlobami a oslabením. 

 Při lisování nesahat do pracovního prostoru stroje. 

 Při práci na lisu neodstraňovat ochranné a zabezpečovací prvky stroje, je zakázáno 

vyřazovat z činnosti zabezpečovací prvky stroje. 

 Pokud nepracuje správně elektrická brzda, je na stroji zakázáno pracovat. 

 Stroj s odstraněnými ochrannými kryty je přísně zakázáno spouštět. 

 Přepínací zařízení pojistky z činné polohy do vypnuté nebo naopak musí být 

uzamykatelné. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=50/1978&PC_8411_l=50/1978&PC_8411_ps=10#10821
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 Dvouruční spouštěcí zařízení nesmí odjišťovat noţní spouštěč lisu. 

 Lis musí být opatřen v kaţdém hydraulickém obvodu tlakoměrem umoţňujícím 

spolehlivou kontrolu pracovního tlaku a hydraulické obvody kaţdého lisu s 

jednotkovým pohonem musí být opatřeny pojistnými ventily proti překročení 

stanovených tlaků. 

 Při pracovním zdvihu nesmí dojít k přejetí dovolené polohy lisovacího pístu. 

 Lisy se svislým pohybem lisovacího pístu musí být opatřeny zařízením zabraňujícím 

jeho neţádoucímu samovolnému pohybu v důsledku úniku provozní tlakové kapaliny 

z prostoru zpětného chodu. 

 Nepoškozovat ţádná označení na stroji, dbát aby byla po celou dobu pouţívání 

zřetelná a čitelná. 

 Po ukončení práce stroj zajistit proti neoprávněnému pouţití. 

6.9 Profilace rámů 

Sesazená křídla a rámy se dále profilují na stroji UNICONTROL 6 a provádí se kontrola 

přesnosti. Bezpečnostní poţadavky na stroj UNICONTROL 6 jsou popsány jiţ v kapitole 

6.5, proto se jimi v této kapitole jiţ nebudu zabývat. 

6.10 Odstranění vad a příprava povrchů 

Okenní rámy a křídla se po sestavení zkontrolují a odstraní se místa, z nichţ vytéká 

pryskyřice, nebo jsou jinak poškozená. V dalším kroku se na povrch nanese voda pomocí 

štětce, která pozvedá „jarní letokruhy“. Po vyschnutí se provede přebroušení pomocí pásové 

brusky a ruční přebroušení. 

Při práci s  pásovou bruskou hrozí velké mnoţství rizik, hlavně v případech kdy si není 

obsluha vědoma všech rizikových faktorů a ať vědomě či nevědomě porušuje bezpečnostní 

pravidla a nepouţívá předepsané OOPP. Při práci s pásovou bruskou jsem vytipoval tato 

rizika a nebezpečí: nebezpečí pořezání, stlačení, střihu, navinutí, vtaţení, odření, vymrštění, 

úlet, pád materiálu, hluk, velká prašnost, elektrická nebezpečí. 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu pásové brusky: 

 Obsluhovat tento stroj smí jen kvalifikované, způsobilé osoby (starší 18 let, vyučené 

v oboru, zdravotně způsobilé včetně hlukových testů), prokazatelně školené, 

seznámené s návodem výrobce, informované o rizicích, zaučené k pouţívání stroje 

a bezpečnými pracovními postupy pro práci s bruskou 
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 Zákaz pouţívání brusky v rozporu s návodem výrobce nebo pouţívat k jiným účelům, 

neţ ke kterým je určena 

 Čištění, mazání, údrţba, seřizování, revize, kontroly stroje, jakoţto i odstraňování 

pilin, třísek, odřezků z okolí pracovního nástroje se smí provádět jen za klidu stroje při 

vypnutém hlavním vypínači a vytaţené zástrčce přívodního kabelu ze zásuvky 

umístěné na stroji. 

 Před kaţdým spuštěním stroje překontrolovat správnou funkci všech bezpečnostních 

prvků stroje a překontrolovat stav upevnění brusného pásu, stroj s odstraněnými 

bezpečnostními prvky a kryty je přísně zakázáno spouštět. 

 Při práci pouţívat předepsané OOPP. 

 Nevzdalovat se od stroje, pokud je stroj v chodu a pokud není zajištěn proti 

neoprávněnému pouţití. 

 Na stroji nepracovat pod vlivem drog, alkoholu nebo trpí li osoby závratěmi a 

mdlobami. 

 Při práci nepouţívat poškozený brusný pás, pouţívat jen kvalitní brusné pásy určené 

výrobcem. 

 Skladovat brusné pásy s návodem výrobce. 

 Prohlíţet broušený materiál, dílce s hřebíky, skobami apod. označit a vyřadit 

z broušení. 

 Při provozu stroje je zakázáno dotýkat se jakýchkoliv pohyblivých částí stroje. 

 Pásy musí mít vyznačen směr pohybu při broušení a jejich montáţ na stroj musí být 

provedena v souladu s pohybem stroje. 

 Nepoškozovat ţádná označení na stroji, dbát aby byla po celou dobu uţívání stroje 

čitelná. 

 Vţdy dodrţovat pracovní postupy při přípravě a broušení stanovené výrobcem. 

 Při broušení nikdy nepouţívat materiál, který by mohl jiskřit, hrozí nebezpečí poţáru. 

 Obrobky upínat na pracovní stůl tak, aby nedošlo při broušení k jejich posunu. 

 Zákaz pouţívání rukavic při práci s bruskou. 
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6.11 Lakování povrchů 

Okenní rámy a křídla se nejprve ponoří do impregnační látky a po zaschnutí do barevného 

základu. Po těchto krocích se provede mezibrus a nanesou se spárové vosky. Po vyschnutí se 

aplikuje nástřik horní lazury. Horní vrstva barvy se provádí nástřikem vodou ředitelných 

barev, které jsou příznivější pro člověka i ţivotní prostředí neţ barvy syntetické. 

 

Obrázek 9 Sušení namořených a lakovaných oken. 

 

Při této činnosti je největším nebezpečím nadýchání se jemných částeček barvy a poškození 

dýchacího ústrojí, vniknutí barvy do očí, popřípadě zasaţení kůţe, proto se musí pracovníci 

perfektně chránit. Prostor lakovny musí být také dobře větraný. 

Při máčení oken a dveří v impregnační látce a základové barvě musí zaměstnanci pouţívat 

pracovní oděv, ochrannou pracovní obuv, ochranné brýle, pokrývku hlavy, respirátor a dlouhé 

loktové gumové rukavice. Pracovní provádějící nástřik vrchní barvy musí být vybaveni 

pracovním oděvem s upínáním nohavic a rukávů, ochrannou pracovní obuv, ochranné brýle, 

pokrývku hlavy, respirátor a gumové rukavice. 



31 

6.12 Závěrečná montáž 

Tato část výroby se provádí v montáţní hale, kde se okna a dveře kompletují. Dle výrobních 

listin se provede navrtání otvorů pro okenní kliky a zapraví se celo-obvodové kování. 

V dalších krocích se provede osazení skel, zařezání a instalace okenních lišt, zastřihnutí 

těsnění pomocí speciálních zastřihovacích nůţek, silikonování a montáţ okapnic. Závěrečnou 

fází je montáţ a seřízení křídel do rámu, kontrola jakosti a zabalení. Tyto kroky se provádí 

ručně, pomocí ručního, elektrického ručního nářadí a pneumatického ručního nářadí, proto se 

v této kapitole věnuji bezpečnosti při pouţívání těchto druhů nářadí. 

 

Obrázek 10 Montáž těsnění. 

 

Bezpečnostní pokyny pro používání ručního nářadí: 

 Ruční nářadí má být na pracovišti v dostatečném počtu, velikosti a druzích, aby měl 

pracovník moţnost zvolit nářadí nejvhodnější pro vykonávanou práci. Nářadí má být 

uloţeno přehledně a má být chráněno před poškozením, otupením apod. 

 Nářadí lze pouţívat jen pro účel, ke kterému je určeno. 
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 Je zakázáno pracovat s poškozeným nářadím, zejména s naštípnutými násadami, 

topory, drţadly a rukojeťmi. Nesmí být pouţívány nástroje s otřepy, trhlinami nebo 

vyštípnutými částmi. Podle potřeby je nutno násady a rukojeti nářadí očistit od 

nečistot. 

 Před začátkem práce s nářadím je pracovník povinen prohlédnout jeho stav. Je 

zakázáno nosit nářadí (zejména otevřené noţe, šroubováky, pilníky, dlátka apod.) 

v kapsách. Při přenášení ostrých nářadí musí být ostří chráněno vhodnou ochranou. 

 Úchopové části nářadí musí nasazeny a zajištěny proti uvolnění např. naraţením, 

nalisováním. 

 Nářadí se musí ukládat na vhodné k tomu určené místo, zejména se nesmí ponechávat 

na strojích po ukončení oprav, údrţby apod. 

 Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována 

a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění.  

 Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřepy nebo trhliny. 

 Kladiva, sekáče, a obdobné nářadí určené pro práci s kaleným nebo jinak tepelně 

zpracovaným materiálem nesmějí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje. 

 Kladiva a palice musí mít úderné plochy hladké, bez otřepů, trhlin a vytlučených míst. 

Hlavice musí být na násadu spolehlivě nasazena. Při pouţívání se má kladivo uchopit 

cca 15 aţ 30mm od konce násady. Koncem dřevěné násady se nemá tlouci. 

 Při řezání ruční pilou musí být pilový list nasazen a upevněn, přičemţ zuby pilového 

listu musí směřovat směrem od pracovníka. Speciální kolíky a jiná zajištění pilového 

listu nesmí být nahrazovány hřebíky, dráty apod. Nesmí se pouţívat pilový list 

s vylámanými nebo scházejícími zuby. Tlak na pilu má být vyvíjen jen při pohybu 

dopředu, tj. směrem od sebe. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dořezávání. Řezaný 

materiál musí být dostatečně stabilní, nebo musí být upnut. Je-li upnut ve svěráku, má 

se řez provádět co nejblíţe čelistem. 
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6.13 Osazování Skel 

Součástí závěrečné montáţe je i osazení rámů oken a dveří skly. Sklo se rozbalí, vyjme ze 

stojanu, na kterém bylo přivezeno od dodavatele a usadí do předem připraveného rámu. Rám 

se dále zalištuje a zasilikonuje. Při přenášení skel je velké riziko pořezání celého těla, 

především pak rukou o ostré hrany skel. 

 

Obrázek 11 Manipulace se sklem při osazování do rámu. 

 

Bezpečnostní pokyny při osazování skel: 

 Skla mohou být přenášena pouze pomocí přísavného nosiče skla. 

 Pracovníci musí být mimo jiných určených OOPP vybaveni koţenými rukavicemi, 

koţenými rukávy a ochrannou koţenou zástěrou. 

 Pracovníci si musí počínat zvlášť opatrně, aby nedošlo k rozbití skla a pořezání. 

 Při uklízení střepů musí zaměstnanci pouţít ochranných rukavic a brýlí pro případ 

vyštípnutí a odletu malých částí skla. 
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Zaměstnanci v mnoha případech nepouţívají při manipulaci se sklem přidělené OOPP, proto 

doporučuji, aby zaměstnavatel důsledně kontroloval pouţití především koţených rukavic, 

koţených pracovních rukávů pro ochranu paţí a koţené ochranné zástěry pro ochranu trupu. 

Při nepouţití těchto OOPP hrozí riziko pořezání, velmi nebezpečné můţe pak být pořezání 

zápěstí, kde je velké mnoţství šlach a ţil. 

6.14 Mechanické ruční nářadí 

 

Obrázek 12 Instalace kování. 

 

Bezpečnostní pokyny při používání mechanického ručního nářadí: 

 Mechanické ruční nářadí musí být provedeno tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání 

nástroje a aby nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického 

ústrojí, popřípadě nástroje. 

 Spouštěcí a zastavovací ovládače musí být snadno a rychle ovladatelné a nesmí 

umoţňovat náhodné spuštění mechanického ručního nářadí nebo zaseknutí příslušného 

ovládače, pokud je nářadí v chodu. 

 Části slouţící k uchopení a drţení musí být tvarovány tak, aby nedocházelo u 

pracovníků k nadměrné únavě a deformacím rukou. 
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 Seřizování, čistění, mazání a opravy mechanického nářadí smějí být prováděny, jen 

je li nářadí v klidu. 

 Při pouţívání mechanického nářadí se musí chránit pohyblivé přívody elektrického 

proudu, stlačeného vzduchu a jiné energie vhodným způsobem proti poškození. 

 Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen kdyţ je v klidu. 

 Nástroje s rotačním pohybem nesmí být upínány do dvoučelisťových sklíčidel. 

 Proti odletujícím úlomkům při opracování je nutno chránit si zrak brýlemi. 

 Při práci s mechanickým ručním nářadím musí být postupováno podle návodu 

výrobce. 

6.15 Pneumatické nářadí 

 

Obrázek 13 Silikonování skel a okapnic. 
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Bezpečnostní pokyny při používání pneumatického ručního nářadí: 

 Rychlospojky s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmějí 

pouţívat. 

 Odbočka potrubí pro upevnění pryţové hadice musí být opatřena vzduchovým 

kohoutem nebo samouzavíracím ventilem.  

 Při pouţívání pneumatického nářadí nesmí tlak vzduchu překročit stanovené hodnoty. 

 Pneumatické nástroje nesmějí být po pouţití uvolňovány vystřelováním.  

 Hadice musí být před připojením k pneumatickému nářadí profouknuty stlačeným 

vzduchem. 

 Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic. 

 Hadice musí být na nátrubku zajištěna proti sesmeknutí.  

 Před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav musí být u pneumatického nářadí 

uzavřen přívod vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch. 
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7 Zařízení pro skladování sypkých hmot 

Firma provozuje jeden zásobník ke skladování dřevěných pilin a hoblin odsávaných od 

dřevozpracujících strojů. Zásobník je umístěn v areálu firmy, v obestavěném prostoru mezi 

dvěma výrobními částmi stolařských dílen. Zásobník spolu s odsávacím zařízením od 

dřevozpracujících strojů je součástí vybavení objektu. 

Zásobník je zhotoven z nehořlavých materiálů a jeho skladovací část je kruhového tvaru o 

průměru 2,6m, výšky 6,7m. Z toho spodní trychtýřovitá část o výšce 2,2 m má tvar komolého 

jehlanu. V zásobníku lze skladovat maximálně 27,6 m
3
skladovaného materiálu. 

Přístup do zásobníku je z půdního prostoru po přechodové lávce, která je opatřena zábradlím 

o výšce 1,1 m. Tato lávka vede k ţebříku, po kterém je nutno vylézt k vstupnímu otvoru do 

zásobníku. Vstupní otvor do zásobníku je trvale uzamčen. Zásobník je ve spodní vypouštěcí 

části napojen na briketovací zařízení, čímţ došlo ke sníţení prašnosti při vyprazdňování 

zásobníku. 

 

Obrázek 14 Zásobník pro skladování sypkých hmot. 
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Bezpečnostní požadavky pro provoz zásobníku na sypké hmoty: 

 Základní poţadavky pro provoz zásobníků je uveden v příloze č. 5 nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Osvětlení zásobníku, jejich příslušenství a okolí. 

 Určit druh, význam, pouţití výstraţných znamení a seznámit s nimi pracovníky 

obsluhy, údrţbáře a opraváře zásobníku. 

 Označit zdroje nebezpečí bezpečnostními barvami, značkami a tabulkami. 

 Zajistit pravidelné vedení deníku o provozu zásobníku a určit zodpovědnou osobu za 

jeho vedení. 

 Mít klíče od mříţí, nebo vstupu do zásobníku u sebe a zajistit bezpečné uloţení 

náhradního klíče v kanceláři v zapečetěné obálce s popisem, pro koho je klíč určen. 

 Stanovit osobu zodpovědnou za provoz zásobníku. 

 Dbát na zajištění vstupních a periodických prohlídek pracovníků, kteří přijdou při své 

pracovní činnost do styku se zásobníkem a vést o tom záznamy. 

 Zkontrolovat zásobník a jeho příslušenství před kaţdým uvedením do provozu. 

 Při práci na zásobníku dát k dispozici pracovníkům prostředky OOPP a kontrolovat 

jejich pouţívání. 

 Zajistit prohlídky zásobníku včetně jejich technických zařízení v termínech 

stanovených zákonem, nebo technickou dokumentací výrobce. 

 Při zjištění závady, která ohroţuje bezpečnost pracovníků ihned vyřadit zásobník 

z provozu aţ do odstranění závady. 

 Při zjištění závad na vstupech do zásobníku učinit aţ do jejich odstranění taková 

opatření, která zabrání pádu pracovníků do zásobníku. 

 Obsluhovat zásobník smí pouze zaměstnanci starší 18. let, tito zaměstnanci musí být 

proškoleni a musí být písemně prověřena jejich znalost obsluhy, údrţby, opravami, 

prohlídkami zásobníku. Tyto zaměstnance je nutno teoreticky a prakticky zaškolit 

v rozsahu 40. hodin a provádět jejich pravidelné školení s ověřováním znalostí 

nejméně 1x za 2 roky a vést o tom záznamy. 

 Zajišťovat včasné odstraňování zjištěných a nahlášených závad. 

 Povolovat vstup do zásobníku a určovat bezpečný pracovní postup. 

 Dbát na to, aby zásobník včetně příslušných zařízení byl chráněn proti výbojům 

statické elektřiny. 
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Při práci se zásobníkem je přísně zakázáno: 

 Uvést zásobník do provozu, jsou-li uvnitř pracovníci, před přijetím zpětného signálu, 

jsou-li poškozena, nebo vyřazena z provozu bezpečnostní zařízení, nebo jestliţe se 

zjistily jiné závady, ohroţující bezpečnost pracovníků nebo zařízení. 

 Přeplňovat zásobník, nebo jej plnit jinak neţ určuje výrobce. 

 Vyřazovat z provozu bezpečnostní zařízení, nebo odstraňovat bezpečnostní značky a 

tabulky 

 Čistit, opravovat, seřizovat nebo mazat funkční a pohyblivé části zásobníku za jejich 

provozu, pokud není pro takový postup konstrukčně uzpůsoben. 

 Pracovníkům bez předepsané kvalifikace obsluhovat zásobník a jeho technická 

zařízení. 

 Vstupovat na místa, která nejsou pracovními prostory, komunikacemi, podlézat nebo 

přelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů. 

 Zdrţovat se v označených nebezpečných prostorech a vstupovat bez povolení do 

zásobníku. 

 Vstupovat do zásobníku vypouštěcím otvorem, pokud není zásobník úplně prázdný a 

bez vědomí odpovědného vedoucího pracovníka. 

 Demontovat uzavírací prvek nevyprázdněného zásobníku. 

 Přeplňovat zásobník. 

Výše uvedené zákazy je přísně zakázáno porušovat a jejich porušení se hodnotí jako hrubé 

porušení pracovní kázně. 

Zaměstnanci obsluhující zásobník sypkých hmot musí být vybaveni OOPP jako je pracovní 

oděv, ochranná pracovní obuv, pracovní rukavice, respirátor, pokrývka hlavy. 

Pro vstup do zásobníku musí být pracoviště vybaveno těmito prostředky: 

 Závěsný ţebřík. 

 Bezpečnostní postroj včetně příslušenství. 

 Lékárnička první pomoci. 

 Dostatečné mnoţství obvazového materiálu. 

 Bezpečnostní lano a přípravky pro spuštění (vytaţení) osob ze zásobníku. 

 Náhradní respirátory. 

 Hasební prostředky. 
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8 Pracovní úrazy 

Pracovní úraz je poškození zdraví zaměstnance, k němuţ došlo nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. 

 Jako pracovní úraz se posuzuje téţ úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů. 

 Za pracovní úraz se nepovaţuje úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do 

zaměstnání a zpět. 

Zákoník práce nerozlišuje příčiny vzniku pracovního úrazu. Není rozhodující, zda např. 

zaměstnanec trpí určitou predispozicí nebo nemocí, které vyvolají úrazový děj, jehoţ 

následkem se stane pracovní úraz. Pro odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou 

zaměstnanci to nemá ţádný význam, neboť stačí pouze, ţe došlo k poškození zdraví 

zaměstnance a ţe k němu došlo při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi. 

Stejně tak se posuzuje i odpovědnost zaměstnavatele v případě smrti zaměstnance následkem 

pracovního úrazu. Zákoník práce stanovuje dále povinnosti zaměstnavatele v případě 

pracovního úrazu. Jednou z nejdůleţitějších povinností zaměstnavatele je objasnění příčin a 

okolností úrazu a odstranění těchto příčin, nebo jejich eliminace. [11] 

8.1 Příčiny závažných pracovních úrazů 

Dle zprávy o pracovní úrazovosti v České republice bylo nejčastější příčinou závaţných 

pracovních úrazů uváděnou zaměstnavateli v roce 2009 „špatně nebo nedostatečně odhadnuté 

riziko“. Tato příčina byla uváděna u 46,6 % případů. Na druhém místě bylo „pouţívání 

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

prodlévání v ohroţeném prostoru“ (13,1 %). Jako třetí byly označeny „nedostatky osobních 

předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové 

nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamţité psychofyziologické stavy) a riziko práce“ 

(8,7 %). Dále to bylo “ohroţení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, ţerty, hádky a 

jiná nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob)“ 7,4 % a „vadný nebo nepříznivý stav 

zdroje úrazu“ (6,2 %). Z toho vyplývá, ţe bychom se měli zaměřit na analýzu rizik, odstranění 

nebezpečných postupů a preventivní školení zaměstnanců. [26] 
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8.2 Pracovní úrazy ve firmě TESKO Kolovrat. 

Za dobu působení firmy na trhu se stal jediný váţný pracovní úraz a to při frézování obrobku. 

Zaměstnanec si při frézování na spodní frézce FVZ ligmet díky své neopatrnosti poranil prsty 

pravé ruky. Ostatní pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti jsou zaznamenány v tabulce. 

č. 2 a 3, jsou zde rozděleny podle let, ve kterých se staly a podle postiţené části těla. Dále jsou 

tyto pracovní úrazy graficky zpracovány do grafů na obrázcích č. 15, 16 a podle četnosti 

pracovních úrazů v ČR a ve firmě TESKO Kolovrat vztaţeno na 100 zaměstnanců. 

Tabulka 2 Úrazy v jednotlivých letech. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Počet 

úrazů 
5 6 4 3 4 2 2 3 4 2 3 38 

 

Z tabulky č. 3. a obrázku č. 13 je patrné, ţe počet úrazů v letech 2000 aţ 2001 mírně stopnul a 

drţel se poměrně vysoko nad průměrnou firemní úrazovostí za celé sledované období. 

V následujících letech byla překročena průměrná úrazovost pouze v letech 2002, 2004 a 2008. 

V ostatních letech se roční počet úrazů drţel pod průměrnou hranicí. 

I kdyţ úrazy, které se staly za období let 2000, aţ 2010 se obešly bez pracovní neschopnosti, 

mělo by být cílem společnosti sníţení těchto úrazů na minimální hranici. Úrazy byly 

způsobeny především nedbalostí zaměstnanců, kdy si zaměstnanci neuvědomili rizika, anebo 

nepouţili předepsané OOPP. 

 

Obrázek 15 Úrazovost v jednotlivých letech. 
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Z následující tabulky a grafu je patrné, jaké části těla byly nejčastěji poškozeny. Největší 

mírou na zranění přispěly úrazy rukou, jednalo se především o pořezání při manipulaci se 

sklem a při zasklívání oken, dále přimáčknutí rukou materiálem, manipulačními vozíky a 

pořezání o pracovní nástroj. Další z příčin úrazů bylo zakopnutí, nebo uklouznutí a následný 

pád. 

Tabulka 3 Úrazy podle zraněné části těla. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

hlava 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

ruka 3 4 4 3 4 2 1 3 3 1 3 31 

noha 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

trup 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

celkem 5 6 4 3 4 2 2 3 4 2 3 38 

 

V tabulce č. 3 jsou detailně rozepsány úrazy vzniklé v jednotlivých letech na dané části těla a 

celkový počet úrazů, které pracovníci utrpěli na jednotlivých částech těla. Na obrázku č. 16 je 

pak uţ vidět poměrné poškození částí těla za celé uvedené období. 

 

Obrázek 16 Úrazy podle zraněné části těla. 

 

Z této kapitoly vyplývá, ţe je vhodné zaměřit se na analýzu a hodnocení pracovních rizik, 

hlavně při změně pracovního postupu a zaměřit se na důkladné školení nových a stávajících 

zaměstnanců. Také doporučuji zaměřit se na kontrolu vědomostí zaměstnanců a na kontrolu 

pouţívání OOPP. Doporučuji firmě vycházet při zpracování pracovních úrazů podle Nařízení 

vlády č 201/2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Vzor 
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záznamu o úrazu je přiloţen v příloze č. 2. Také doporučuji řádné vedení knihy úrazů, 

stávající kniha úrazů je vyplněna nevyhovujícím způsobem. 

Graf na obrázku č. 17 graficky znázorňuje pracovní úrazovost zaměstnanců v celé ČR, a ve 

firmě TESKO Kolovrat vztaţenou na 100 zaměstnanců. Zatímco pracovní úrazovost 

s pracovní neschopností se ve firmě TESKO Kolovrat drţí za celé uvedené období na nulové 

hranici a tudíţ je mnohonásobně niţší oproti republikovému počtu úrazů. Četnost pracovních 

úrazů bez pracovní neschopnosti se ve firmě TESKO Kolovrat drţí v mnoha případech nad 

republikovým počtem, proto by mělo být cílem společnosti tyto pošty úrazů sniţovat. Nelze 

však říct jestli jsou republikové záznamy dostatečně výmluvné, protoţe úrazy bez pracovní 

neschopnosti nemají ohlašovací povinnost. 

 

Obrázek 17 Četnosti pracovních úrazů v ČR a ve firmě TESKO Kolovrat vztaženy na 100 zaměstnanců. 
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9 Analýza rizik 

Pro hodnocení rizik ve společnosti TESKO Kolovrat jsem vybral bodovou polokvantitativní 

metodu „PNH“. Pomocí této metody se vyhodnocuje příslušné riziko ve třech jeho sloţkách, a 

to s ohledem na pravděpodobnost vzniku (P), pravděpodobnost následku (N) nebo také 

závaţnost a názor hodnotitele (H).  

Pravděpodobnost vzniku P. 

Odhad pravděpodobnosti P, se kterou můţe uvaţované nebezpečí opravdu nastat, je stanoven 

dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je zjednodušeně 

zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohroţení. Viz tab. 4. [3] 

Tabulka 4 P – pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí[3]. 

Pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí P 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

 

Pravděpodobnost následku N – závažnost. 

Rovněţ pro stanovení pravděpodobnosti následku N, tj. závaţnosti nebezpečí, je stanovena 

stupnice od 1 do 5. Viz tab. 5. 

Tabulka 5 N – možné následky ohrožení[3]. 

Možné následky ohrožení. N 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti. 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností). 2 

Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci. 3 

Těţký úraz a úraz s trvalými následky  4 

Smrtelný úraz  5 

 

  



45 

Názor hodnotitele H. 

V poloţce H se zohledňuje míra závaţnosti ohroţení, počet ohroţených osob, čas působení 

ohroţení, stáří a technický stav technologických zařízení, objektu apod., úroveň údrţby, 

kumulace rizik, dynamičnost rizika, moţnost zajištění první pomoci, vliv pracovního systému, 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, psychosociální rizikové faktory, případně i další 

vlivy zvyšující riziko. Hodnoty vlivů jsou uvedeny v tab. 6. [3]. 

Tabulka 6 H – názor hodnotitele [3]. 

Názor hodnotitele. H 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení. 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení. 2 

Vetší nezanedbatelný vliv na míru ohroţení a nebezpečí. 3 

Velký a významný vliv na míru ohroţení a nebezpečí. 4 

Více významných a nepříznivých vlivů na závaţnost a následky 

ohroţení a nebezpečí. 
5 

 

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je pouţito následující specifikace, která se 

zaznamenává do sloupců„P“, „N“ „H“ v tabulce. Celkové hodnocení rizika lze pak 

následovně po stanovení jednotlivých činitelů získat součinem, jehoţ výsledkem je pak 

ukazatel míry rizika R. Hodnota R se vypočítá pomocí následujícího vzorce. [3] 

R = P x N x H 

Tabulka 7 Bodové rozpětí [3]. 

Rizikový stupeň R Míra rizika 

I. > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 51 ÷ 100 Neţádoucí riziko 

III. 11 ÷ 50 Mírné riziko 

IV. 3 ÷ 10 Akceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

 

Bodové rozpětí uvedené v tabulce 7 vyjadřuje naléhavost úkolu přijetí opatření ke sníţení 

rizika a prioritu bezpečnostních opatření, který by měl být obsaţen v plánu zvýšení úrovně 

bezpečnosti a který by měl být součástí vyhodnocení a dokumentace rizik. Při stanovení 

kategorie závaţnosti vyhodnocených rizik je moţné rozdělení do pěti rizikových stupňů a 

celkové hodnocení míry rizika (R)je pak následující: 
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I. Nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky, vyţadující okamţité zastavení činnosti, 

odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení 

rizik. Práce nesmí být zahájena, nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko 

nesníţí. 

II. Neţádoucí riziko vyţadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních 

opatření sniţujících riziko na přijatelnou úroveň, na sníţení rizika se musí přidělit 

potřebné zdroje. 

III. Mírné riziko, i kdyţ není nutnost opatření tak závaţná jako u rizik kategorie II. 

Bezpečnostní opatření nutno zpravidla realizovat dle zpracovaného plánu podle 

rozhodnutí vedení podniku. Prostředky na sníţení rizika musí být implementovány ve 

stanoveném časovém období. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými 

následky, musí se provést další zhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost 

vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby dosaţení zlepšení a sníţení rizika. 

IV. Akceptovatelné riziko, riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zváţit náklady 

na případné řešení nebo zlepšení, v případě, ţe se nepodaří provést technická 

bezpečnostní opatření ke sníţení rizika, je třeba zavést vhodná opatření organizační. 

Většinou postačuje školení obsluhy, běţný dozor apod. 

V. Bezvýznamné riziko, není vyţadováno ţádné zvláštní opatření. Nejedná se však 

o100% bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést například jaká 

organizační a výchovná opatření je třeba realizovat. [3] 

Analýza rizik ve firmě TESKO Kolovrat byla naposledy provedena v roce 2005 před velkou 

přestavbou a změnou technologie výroby oken a dveří, proto doporučuji provést analýzu rizik 

znova. Mnou provedená analýza je přiloţena v příloze č. 3. Graficky znázorněné rizika a 

jejich hodnoty jsou uvedeny na obrázku č. 17.  
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Obrázek 18 Rizika při výrobě oken a dveří. 

Graf na obrázku č 18 je výstupem analýzy rizik uvedené v příloze č. 3. Z té je patrné, ţe činnosti při výrobě oken a dveří spadají do kategorií 

akceptovatelného rizika, mírného rizika a do neţádoucího rizika. 
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Po zhodnocení analýzy rizik je patrné, ţe bychom se měli zaměřit především na rizika č. 1, 3, 

5, 6, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 41 a 42. Tyto nejrizikovější činnosti jsou 

vypsány v tabulce č. 8. Z analýzy rizik vyplývá, ţe by se zaměstnavatel měl zaměřit 

především na bezpečnost práce na dřevoobráběcích strojích. Doporučil bych řádné proškolení 

pracovníků, důsledné pouţívání OOPP a pracovních postupů při práci na těchto strojích a také 

včasné revize strojů a zařízení. 

Tabulka 8 Seznam nejzávažnějších rizik při výrobě oken a dveří. 

Č. Subsystém Posuzované riziko 
Hodnota 

rizika 

1 Organizace Nedostatečné proškolení zaměstnanců. 64 

3 Špatné pouţívání, nebo nepouţívání OOPP. 60 

5 Obecné Prašnost, poškození dýchacího ústrojí. 48 

6 Hluk, poškození sluchu. 48 

11 Ruční nářadí Otřepy, trhliny v nářadí, úlet částic, zasaţení očí. 48 

14 Kotoučové pily Prasklý, roztrţený pilový kotouč, Zasaţení obsluhy. 40 

15 Styk ruky s pilovým kotoučem, pořezání, amputace. 48 

16 Nezakryté pohonné mechanismy pily. 48 

20 Pásové pily Zasaţení pracovníka pilovým pásem při jeho 

prasknutí. 
40 

21 Pořezání rukou pilovým pásem, vysmeknutí, otočení, 

nebo vyraţení obrobku drţeného v ruce. 
48 

24 Pásové brusky Chybějící kryty náběţných míst pásů a pohonného 

ústrojí, navinutí pracovníka. 
48 

25 Styk končetiny s pohybujícím se pásem, odření, 

navinutí, amputace. 
48 

28 Hoblovky Chybějící kryty pracovní části stroje a nezakryté 

poháněcí ústrojí, pořezání, amputace prstů a rukou 

obsluhy. 

48 

29 Uvolnění nástroje, zasaţení obsluhy. 40 

30 Frézování Styk ruky s nástrojem v pracovním prostoru stroje, 

zachycení ruky, pořezání, amputace. 
48 

34 Rámový lis Stlačení, přimáčknutí obsluhy lisu. 48 

41 Zařízení pro 

skladování 

sypkých hmot 

Nebezpečí pádu do zařízení. 45 

42 Nebezpečí zasypání, ponoření se do materiálu. 
60 
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10 Montáž oken a dveří 

Demontáţ starých a montáţ nových oken provádí od 1.1.2011 pro firmu TESKO Kolovrat 

montáţníci oken pracující pro firmu dodavatelským způsobem. Z tohoto důvodu se zabývám 

montáţí oken jen okrajově. 

10.1 Pracovní postup výměny oken a dveří 

 Vyvěšení, odnos okenních a dveřních křídel, jejich bezpečné uloţení. Okenní a dveřní 

křídla musí být uloţen tak, aby bylo vyloučeno jejich převrácení a sklouznutí a tím 

poranění pracovníků, nebo cizích osob. 

 Nařezání spodní nebo boční části rámu oken a dveří elektrickou ruční pilou, vypáčení 

rámů ručními páčidly, odnos rámů a jejich bezpečné uloţení. 

 Demontáţ parapetů a prahů, jejich odnos a bezpečné uloţení. 

 Začištění, dosekání stávajících otvorů elektrickým sbíjecím kladivem, naloţení a 

odnos stavební suti. 

 Demontáţ dveřních a okenních křídel nových oken a dveří, jejich bezpečné uloţení, 

ruční manipulace, před montáţí olepení dveřních a okenních rámů ochrannou páskou a 

namontování kotvících plíšků. 

 Usazení, vyváţení a zaklínování nových rámů do otvorů. 

 Ukotvení dveřních a okenních rámů pomocí kotvících plíšků do zdiva a zapěnění 

mezer mezi zdivem a rámem polyuretanovou pěnou. 

 Namontování nových okenních a dveřních křídel, hrubý úklid zbytků stavební suti a 

písemné předání předmětu smlouvy. 

Při těchto pracovních činnostech hrozí pracovníkům velké mnoţství nebezpečí, před kterými 

jsou nuceni se chránit. Pracovníci musí být proškoleni pro práci s ručním a elektrickým 

ručním nářadím, prokazatelně seznámeni s návodem výrobce pouţívaného elektrického 

ručního nářadí, proškoleni pro práci na ţebřících a schůdkách, pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou, s návodem výrobce polyuretanové pěny a úklid rozbitého skla. Rizika a 

opatření k jejich eliminaci jsou vypsána v příloze č 4 Analýza rizik při výměně oken a dveří. 

Pro analýzu rizik při montáţi oken a dveří jsem pouţil bodovou polokvantitativní metodu 

„PNH“ popsanou v kapitole 9 Analýza rizik. 
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Obrázek 19 Rizika při montáži oken a dveří. 
 

Graf na obrázku č 19 je výstupem analýzy rizik uvedené v příloze č. 4. Z grafu můţeme vyčíst, ţe činnosti při montáţi oken a dveří spadají do 

kategorií bezvýznamného rizika, akceptovatelného rizika a většina činností do rizika mírného. 
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Z analýzy rizik je patrné, ţe nejrizikovější jsou činnosti č. 6,13, 17, 22, 25, 28, 32, 34, 35, 37, 

a 38. Tyto nejrizikovější činnosti jsou vypsány v tabulce č. 9. Jako nejrizikovější subsystém 

vyšel podle analýzy rizik práce ve výškách a nad volnou hloubkou, proto bych doporučil 

řádné proškolení pracovníků a důsledné pouţívání OOPP a pracovních postupů při této 

činnosti. 

Tabulka 9 Seznam nejzávažnějších rizik při výměně oken a dveří. 

Č. Subsystém Posuzované riziko 
Hodnota 

rizika 

6 ruční manipulace s 

břemeny. 

Uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí, pád 

osoby. 
36 

13 Obsluha elektrické ruční 

pily. 

Zlomení řezného listu, vymrštění úlomků, 

poranění obsluhy a osob v okolí. 
48 

17 Obsluha elektrického 

sbíjecího kladiva a 

elektrické 

Inhalace prachu při sbíjení. 48 

22 Vnější vlivy 
40 

25 Obsluha elektrických 

vrtaček. 

Vymrštění vrtaných částic, zlomení 

a odmrštění vrtáku. 
48 

28 Vtaţení, zachycení, namotání na vrták. 48 

32 Vnější vlivy 40 

34 Práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou. 

Pád sklouznutí nářadí, náčiní a předmětů z 

výšky. 
32 

35 Propadnutí, sklouznutí, sesunutí osoby z 

výšky. 
48 

37 Bouře, náhlý zásah blesku. 50 

38 Chybné jednání člověka. 48 

 

Doporučuji, aby pracovníci pracující při výměnách oken a dveří byli vybaveni a důsledně 

pouţívali těchto OOPP. Pracovní oděv, obuv a rukavice, ochranné brýle proti mechanickým 

vlivům při práci s ručním a elektrickým ručním nářadím, respirátor při bouracích pracích, 

ochrannou přilbu pro práce v ohroţeném prostoru, OOPP proti pádu z výšky při ohroţení 

pádem z výšky při demontáţi a montáţi, pokud není zajištěno kolektivní jištění (lešení apod.) 
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11 Poskytování OOPP zaměstnancům 

Poskytováním OOPP se zabývá Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví poţadavky na poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákoník práce říká, ţe není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky 

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

poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Zaměstnavatel je také 

povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu 

znečištění kůţe a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, 

v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, téţ ochranné 

nápoje.[12] 

11.1 Poskytování OOPP stolařům 

Pracovníci zařazení do této pracovní pozice pracují jako obsluha dřevozpracujících strojů a 

zařízení, provádějí montáţ a zasklívání oken a dveří, ruční manipulaci s materiálem, pracují 

s ručním, elektrickým, a pneumatickým ručním nářadím. Vybrané osoby  

Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a pouţití OOPP je uvedena v příloze č. 5. Tato 

tabulka slouţí pro výběr a vyhodnocení rizik pro dané pracovní zařazení pracovníka a pro 

přidělení příslušných OOPP. Seznam doporučených OOPP je uveden v tabulce č. 10. 

Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

Práci stolařů jsem dle přílohy č 4. nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví 

poţadavky na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších 

předpisů stanovil jako práci méně čistou, proto doporučuji těmto zaměstnancům poskytnout 

100g mycích prostředků a 300g čistící pasty na měsíc. 

  

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
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Tabulka 10 Poskytnuté OOPP na ochranu jednotlivých částí těla pro profesi stolař. 

Ohrožená část těla Nebezpečí OOPP 

Oči a obličej Prach, třísky, odletující materiál, 

odletující poškozený nástroj. 

Ochranné pracovní brýle, 

pracovní štít 

Hlava Zachycení, skalpování, padající 

předměty, odletující předměty. 

Pracovní čepice, ochranná 

síťka. 

Dýchací orgány Prach při broušení, při obsluze 

zásobníku na sypké hmoty. 

Respirátor. 

Sluch Hluk při obsluze 

dřevozpracujících strojů. 

Mušlové chrániče sluchu, 

zátkové chrániče sluchu. 

Horní končetiny Navinutí, namotání, bodnutí, 

pořezání, poškrábání. 

Pracovní rukavice pětiprsté, 

koţené pracovní rukávy pro 

ochranu paţí. 

Dolní končetiny Pád, podvrtnutí, šlápnutí na ostré 

předměty, pád materiálu, 

pořezání. 

Ochranná pracovní obuv 

kotníková s podešvemi, které 

jsou odolné proti proraţení. 

Tělo Pořezání při práci se sklem, 

pořezání a bodnutí při práci na 

dřevoobráběcích strojích, pád 

z výšky. 

Pracovní oděv s upínáním 

nohavic a rukávů, koţená 

zástěra s výztuhou při práci na 

dřevoobráběcích strojích a při 

osazování skel. OOPP proti 

pádu při vstupu do zásobníku 

na sypké hmoty. 

 

11.2 Poskytování OOPP při práci v lakovně 

Pracovníci provádí stříkání, natírání a namáčení dřevěných rámů oken dveří, případně jiných 

stolařských výrobků vodou ředitelnými barvami, provádí také čištění a přebrušování výrobků 

před a mezi jednotlivými kroky nanášení barev. Pracovníci pracují také s ručním a 

elektrickým ručním nářadím a stříkacími pistolemi. 

Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a pouţití OOPP je uvedena v příloze č. 6, ohroţené 

části těla a OOPP navrţené pro eliminaci rizik jsou uvedeny v tabulce č. 11. 
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Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

Práci stolařů jsem dle přílohy č 4. nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví 

poţadavky na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších 

předpisů stanovil jako práci velmi nečistou, proto doporučuji těmto zaměstnancům poskytnout 

200g mycích prostředků a 900g čistící pasty na měsíc. V areálu firmy TESKO Kolovrat jsou 

navíc všem zaměstnancům k dispozici šatny a sprchy, kterých mohou vyuţít pro očistu těla po 

práci. Koupelny i WC jsou vybaveny mycími prostředky a čistícími pastami. 

 
Tabulka 11 Poskytnuté OOPP na ochranu jednotlivých částí těla pro profesi natěrač. 

Ohrožená část těla Nebezpečí OOPP 

Oči a obličej Prach, aerosoly, postříkání, 

vniknutí cizích těles 

Uzavřené pracovní brýle. 

Dýchací orgány 

 

 

Prach při čištění, aerosoly při 

stříkání barev 

Respirátor proti jemným 

částicím, polomaska pro 

stříkání barev. 

Horní končetiny Poranění při práci s ručním a 

elektrickým ručním nářadím 

Ochranné pracovní rukavice 

při manipulaci s materiálem, 

natírání, namáčení a stříkání 

barev. 

Dolní končetiny Pád, podvrtnutí. Ochranná pracovní obuv 

kotníková s podešvemi, které 

jsou odolné proti proraţení. 

Tělo Poškrábání, znečištění. Pracovní oděv s moţností 

upínání nohavic a rukávů. 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821


55 

12 Školení BOZP 

Z právního hlediska je pro kaţdého zaměstnavatele důleţité, aby o všech zásadních krocích, 

mezi které patří i školení zaměstnanců v oblasti BOZP, vedl řádné záznamy. Záznam o 

školení BOZP slouţí jako doklad o tom, zda a v jakém rozsahu bylo vlastní školení BOZP 

provedeno pro případ, ţe dojde k pracovnímu úrazu, současně také slouţí i jako doklad pro 

kontrolní činnost orgánů státní správy v oblasti BOZP. 

12.1 Školení prováděné ve firmě TESKO Kolovrat 

Školení musí být prováděna v rozsahu osnov školení, dle podkladů hodnocení rizik, návodů 

výrobců jednotlivých zařízení a bezpečnostních listů. Zaměstnanci musí být školeni při 

nástupu do zaměstnání, při změně pracovního zařazení, při změně technologie výroby a 

opakování školení musí být prováděno jednou za rok. U vedoucích zaměstnanců je prováděno 

opakované školení jednou za 36 měsíců. 

Obsah školení: 

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

 Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví poţadavky na způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví poţadavky na poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., kterým se stanoví poţadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při nebezpečí pádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 288/2003 Sb. práce a pracoviště zakázané těhotným ţenám a mladistvým, 

ve znění pozdějších předpisů. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=495/2001&PC_8411_l=495/2001&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=361/2007&PC_8411_l=361/2007&PC_8411_ps=10#10821
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 Vyhláška č. 48/1982 kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů. 

 ČSN EN 848-2 +A1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů. 

 ČSN EN 1807 +A1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily. 

 ČSN EN 1870-1 +A1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily. 

 Poskytování první pomoci. 

 Seznámení s riziky na pracovišti, poučení o předcházení těmto rizikům. 

 Seznámení s návody výrobců zaměstnanců, kteří budou na těchto zařízeních pracovat. 

Kaţdý zaměstnanec musí být po proškolení přezkoušen zkušebním testem a v případě, ţe 

poţadavky testu nesplní, musí být znovu proškolen. O provedení testu musí být proveden 

záznam a ten musí být společně s testem uloţen v kanceláři firmy. 

Zákon č. 309/2006 Sb., § 9 č. 3 písm. a o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů říká, ţe zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 

zaměstnanců, můţe zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Ve 

firmě TESKO Kolovrat pracuje momentálně více osob, proto musí tuto činnost zajišťovat 

odborně způsobilá osoba. Školení BOZP je ve firmě zajišťováno dodavatelským způsobem. 
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13 Návykové látky na pracovišti 

Alkohol a jiné návykové látky jsou na pracovišti negativními jevy způsobující značné škody. 

Návykovými látkami na pracovišti se zabývá ZP § 106 odstavec 4 písmeno e. V souladu 

s potřebami firmy je zakázáno: 

 Zaměstnanec nesmí poţívat alkoholické nápoje a zneuţívat jiné návykové látky na 

pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. 

 Je zakázáno vstupovat pod vlivem návykových látek na pracoviště zaměstnavatele. 

 Je zakázáno kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření 

vystaveni také nekuřáci. 

 Je zakázáno kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kdy následkem kouření můţe 

vzniknout poţár (sklady pohonných hmot, barev, laků a jiných hořlavin). 

Zaměstnanci jsou také povinni se na výzvu zaměstnavatele podrobit dechové zkoušce. 

V případě pozitivní dechové zkoušky je sepsán zápis a je stanovena přiměřená sankce dle ZP. 

Při opakování tohoto prohřešku je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr dle ZP. 

 Je potřeba, aby byli zaměstnanci pravidelně namátkově kontrolováni, zda nejsou pod 

vlivem alkoholu, totéţ provést v případě podezření na základě chování zaměstnance. 

 Porušování výše uvedených zákazů a příkazů bude řešeno v souladu se ZP, jako hrubé 

porušení pracovní kázně. 
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14 Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo vyhodnocení BOZP ve firmě TESKO Kolovrat a navrţení 

bezpečnostních opatření ke sníţení vzniku pracovních úrazů. Dřevovýroba je odvětví, ve 

kterém je velká pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu, proto je nutno drţet se všech 

stanovených bezpečnostních poţadavků. 

Riziko vzniku pracovního úrazu nelze stoprocentně odstranit, ale můţeme se jej snaţit 

eliminovat na přijatelnou mez. Je nutné zaměřit se nejen na nebezpečí vyplývající 

z prováděné činnosti, z pouţívaného stroje či zařízení, ale také na riziko selhání lidského 

faktoru. Člověk můţe selhat vědomě při porušení bezpečnostních poţadavků a zákazů, nebo i 

nevědomky při špatném proškolení v případě, ţe si zaměstnanec plně neuvědomí hrozící 

nebezpečí. 

Kontrolou stavu BOZP ve firmě jsem neodhalil závaţné pochybení ze strany zaměstnavatele. 

Doporučil bych ovšem zaměřit se na vyhodnocení rizik při výrobě, protoţe poslední analýza 

rizik byla zhotovena v roce 2005, před výměnou strojního vybavení a novým rozmístěním 

strojů. Doporučil bych také pravidelné namátkové kontroly návykových látek u zaměstnanců 

a řádné vedení evidence těchto zkoušek. Zaměstnavatel by měl vybavit pracoviště 

bezpečnostními příkazy a zákazy. 

Ze strany zaměstnanců bylo zjištěno nejčastěji vědomé porušení bezpečnostní pokynů, a to 

odkládáním materiálu na kryty strojů, špatným uklízením pracoviště, a především 

nepouţíváním předepsaných OOPP. Navrhuji zaměstnavateli zdůraznit porušované pravidla 

na dalším školení zaměstnanců a důsledně kontrolovat, zda zaměstnanci dodrţují pravidla 

bezpečné práce a zda pouţívají předepsané OOPP. Veškeré navrţené technické a organizační 

opatření jsou vypsány u kaţdé kapitoly zvlášť. V případě ţe to bylo moţné, jsou vhodně 

doplněny o fotodokumentaci. 

Diplomová práce můţe poslouţit majitelům firmy TESKO Kolovrat pro zamyšlení se nad 

aktuálním stavem BOZP ve firmě a navrţená opatření mohou být oponována, konzultována a 

přijata do praxe. Diplomovou práci mohou vyuţít jako předlohu i jiné stolařské firmy, které 

pouţívají obdobné stroje, případně postupy. 
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Příloha 1 Seznam a vysvětlení základních pojmů a zkratek použitých v diplomové práci. 

Seznam pojmů 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich 

zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poţadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem. [12] 

Nebezpečí 

Vnitřní (vrozená) vlastnost látky, zdroje energie nebo fyzikální situace, které mají potenciál 

způsobit neţádoucí následky (zranění lidí, škodu na majetku, škodu na ţivotním prostředí 

nebo jejich kombinaci). Nebezpečí je zdrojem rizik. [27] 

Riziko 

Riziko je chápáno jako zdroj zranění nebo poškození zdraví. [27] 

Analýza rizik 

Identifikace neţádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, 

kterými tyto neţádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti a 

pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv škodlivých účinků. [27] 

Prevence rizik 

Jsou všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

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

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [12] 

Nebezpečný prostor 

Prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohroţení 

zdraví. [19] 

Ochranné zařízení 

Mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení slouţící k bezpečnosti 

a ochraně ţivota a zdraví zaměstnanců [19]. 



 

Obsluha 

Zaměstnanec, který zařízení pouţívá a je k určité činnosti oprávněn a řádně proškolen. [19]. 

Seznam zkratek 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

EU Evropská unie 

NV Nařízení vlády 

ZP Zákoník práce 

ČSN (EN, ISO) Česká technická norma 

NC Počítačově řízené obráběcí stroje. 

Ug Součinitel prostupu tepla skla. 

Uw Součinitel prostupu tepla okna jako celku. 

dB Decibel (bezrozměrná jednotka pouţívaná v akustice). 

  



 

Příloha 2 Vzor záznamu o úrazu[15]. 

 

ZÁZNAM O ÚRAZU 

 

□ smrtelném 

□ s pobytem v nemocnici delší neţ 5 dnů 

□ ostatním 

  

Evidenční číslo záznamu 
a)

:  

Evidenční číslo zaměstnavatele 
b)

:  

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním 

pracovněprávním vztahu 

 

1.  

IČO:       

 

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

      

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehoţ rámci 

k úrazu došlo:       

3. Místo, kde k úrazu došlo 
c):       

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm 

úrazem postiţeného zaměstnance? 

 Ano  Ne 

 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele 

uvedeného v části A záznamu): 

1.  

IČO:       

 

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

      

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehoţ rámci 

k úrazu došlo:       

3. Místo, kde k úrazu došlo 
c):       

 

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci 

 

1. Jméno a příjmení:      
Pohlaví: 

 □ Muţ  □ Ţena 

2. Datum narození:       3. Státní občanství:       

4. Druh práce (KZAM):       
5. Činnost, při které k úrazu došlo 

d):       

6. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele  

 

roků:       měsíců:       



 

7. Úrazem postiţený je - zaměstnanec v pracovním poměru 

- zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr 

- osoba vykonávající činnosti nebo poskytující sluţby mimo 

pracovněprávní vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený  

k výkonu práce za účelem prohloubení kvalifikace u jiné právnické nebo 

fyzické osoby [§ 38a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů, § 91a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 

k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 

8. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu: 

 

od:       do:       celkem kalendářních dnů:   

 

 

D. Údaje o úrazu 

1. Datum úrazu:  

      

Hodina úrazu:   

     

Datum úmrtí úrazem postiţeného zaměstnance: 

      

2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně 

před vznikem úrazu:       

3. Druh zranění 
e):       4. Zraněná část těla:       

5. Počet zraněných osob celkem:       

6. Co bylo zdrojem úrazu? 

 □ dopravní prostředek 

 □ stroje a zařízení přenosná nebo mobilní 

 □ materiál, břemena, předměty (pád, přiraţení, 

odlétnutí, náraz, zavalení) 

 □ pád na rovině, z výšky, do hloubky, 

propadnutí 

 □ nástroj, přístroj, nářadí 

  □ průmyslové škodliviny, chemické látky, 

biologické činitele 

  □ horké látky a předměty, oheň a 

výbušniny 

  □ stroje a zařízení stabilní 

  □ lidé, zvířata nebo přírodní ţivly 

  □ elektrická energie 

  □ jiný blíţe nespecifikovaný zdroj 

a)     

7. Proč k úrazu došlo? (příčiny) 

  □ pro poruchu nebo vadný stav některého ze 

zdrojů úrazu 

  □ pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení 

rizika 

  □  pro závady na pracovišti 

  □  pro nedostatečné osobní zajištění 

zaměstnance včetně osobních 

ochranných pracovních prostředků 

  □  pro porušení předpisů vztahujících se k 

práci nebo pokynů zaměstnavatele 

úrazem postiţeného zaměstnance 

  □  pro nepředvídatelné riziko práce nebo 

selhání lidského činitele 

  □ pro jiný, blíţe nespecifikovaný důvod 
a)   



 

8. Byla u úrazem postiţeného zaměstnance 

zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných 

návykových látek? 

 

      □ ANO                         □ NE 

 

9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichţ došlo k úrazu. 

(V případě potřeby připojte další list). 

 

 

       

 

 

 

10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby 

odeslání záznamu zjištěno. (V případě potřeby připojte další list) 
f)
. 

 

      



 

11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu: 

 

 

 

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu 

 

 

      

 

Úrazem postiţený zaměstnanec  

 

datum, jméno a podpis 

Svědci  

 

datum, jméno a podpis 

 

 

datum, jméno a podpis 

 

 

datum, jméno a podpis 

Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci 
g) 

 

 

datum, jméno a podpis 

Zástupce odborové organizace 
g)  

 

datum, jméno a podpis 

Za zaměstnavatele 
g)  

 

datum, jméno a podpis 

 

pracovní zařazení: 

 



 

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy. 

b) Vyplní zaměstnavatel. 

c) Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postiţený 

zaměstnanec přítomen nebo pracoval těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například 

průmyslová plocha, stavební plocha, zemědělská nebo lesní plocha, zdravotnické zařízení 

terciární sféra – úřad. 

d) Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postiţený 

zaměstnanec vykonával v čase, kdy k úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná 

se o konkrétní úkon, například zapálení hořáku při svařování plamenem. 

e) Uvede se následek zranění, například zlomenina, řezné poranění, traumatická amputace, 

pohmoţdění, popálení, otrava, utonutí. 

f) Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, 

kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy se rozumí 

předpisy na ochranu ţivota a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 

předpisy o poţární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 

radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 

škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany ţivota a zdraví. 

g) V případě, ţe některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní 

tak na zvláštním listě, který se k záznamu o úrazu připojí. 

 



 

příloha 3 Analýza rizik při výrobě oken a dveří. 

č. 
Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R Doporučená opatření 

1 

Všeobecné 

 

Organizace Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců. 4 4 4 64 
Kaţdý zaměstnanec musí být náleţitě proškolen, viz 

kapitola 12. 

2 

Nesprávné bezpečnostní 

pokyny. 3 4 3 36 

Zaměstnavatel musí prokazatelně seznámit zaměstnance s 

bezpečnostními pokyny a tyto pokyny musí být viditelně 

umístěny na pracovišti. 

3 

Špatné pouţívání, nebo 

nepouţívání OOPP. 3 5 4 60 

Kaţdý zaměstnanec musí být vybaven příslušnými OOPP 

podle druhu práce, kterou provádí a musí být proškolen v 

pouţívání těchto prostředků. 

4 

Chybějící návody k obsluze 

3 3 3 27 

Pokud nejsou návody dodány výrobcem, musí být 

dodatečně vypracovány, obsluha s nimi musí být 

prokazatelně seznámena. 

5 

Obecné Prašnost, poškození 

dýchacího ústrojí. 3 4 4 48 
Správná funkce odsávání, poţívání OOPP pro ochranu 

dýchacího ústrojí. 

6 

Hluk, poškození sluchu. 
3 4 4 48 

Měření hluku a správné začlenění pracoviště, pouţívání 

předepsaných prostředků OOPP. 

7 

Rizika vytvářená vibracemi 

nářadí. 3 3 3 27 
Minimalizace působení expozicí, střídání pracovní činnosti, 

nepřekračovat dobu práce uvedenou v návodu. 

8 

Zakopnutí, pád obsluhy v 

důsledku nepořádku a 

překáţek na pracovišti. 
3 2 2 12 

Udrţování pořádku a volného pracovního prostoru. 

9 

Výrobní hala Ruční nářadí Volné řezné listové pláty, 

zadrhnutí nářadí, zranění 

ruky. 

3 2 2 12 

Řádné upnutí, kontrola upevnění řezného plátu, kontrola 

nářadí před započetím práce. 

10 

Tupé, poškozené řezné pláty, 

poranění rukou. 3 2 2 12 
Kontrola plátu před započetím práce, výměna poškozených 

plátů. 



 

11 

Otřepy, trhliny v nářadí, úlet 

částic, zasaţení očí. 4 4 3 48 
Kontrola nářadí před prací, odstranění otřepů, vyřazení 

poškozeného nářadí. 

12 

Poškozené násady, rukojeti, 

zranění rukou. 2 2 3 12 
Kontrola nářadí před prací, výměna poškozených násad. 

13 

Uvolněné, špatně nasazené 

násady, vypadnutí nástroje z 

násady. 
2 2 2 8 

Zaklínování, upevnění násady v pracovní části nářadí. 

14 

Kotoučové 

pily 

Prasklý, roztrţený pilový 

kotouč, Zasaţení obsluhy. 2 5 4 40 

Pouţití správného a nepoškozeného kotouče, kontrola před 

prací, pouţití všech předepsaných OOPP, především pouţití 

koţené vyztuţené zástěry. 

15 

Styk ruky s pilovým 

kotoučem, pořezání, 

amputace. 
3 4 4 48 

Pouţití ochranných krytů pily, dodrţování bezpečnostních 

opatření a zákazů, především pak přísný zákaz práce v 

rukavicích. 

16 

Nezakryté pohonné 

mechanismy pily. 3 4 4 48 
Kontrola pily před prací, nepouţívat nevyhovujících 

zařízení. 

17 

Styk pilového kotouče s 

kovovými předměty, 

poškození kotouče, 

vymrštění materiálu a 

zasaţení obsluhy. 

3 3 3 27 

Kontrola materiálu, vyřazení materiálu s kovovými 

částicemi z procesu. 

18 

Chybějící vloţka ve stolu 

pily a z toho vyplývající 

poškození pilového kotouče, 

vymrštění materiálu. 

2 3 3 18 

Instalace vloţky pilového kotouče z měkčeného materiálu, 

výměna opotřebované vloţky. 

19 

Zpětný vrh obráběného 

materiálu, bodnutí, píchnutí, 

úder zhmoţdění. 
3 3 3 27 

Správné nastavení rozvíracího klínu, správné přímé vedení 

řezaného materiálu, pouţívání vodící lišty, správné 

postavení obsluhy, dodrţování všech bezpečnostních 

předpisů, pouţívání OOPP. 



 

20 

Pásové pily Zasaţení pracovníka pilovým 

pásem při jeho prasknutí. 
2 5 4 40 

Kontrola pásu, jeho výměna při poškození, poţívat pouze 

předepsané pásy výrobcem. 

21 

Pořezání rukou pilovým 

pásem, vysmeknutí, otočení, 

nebo vyraţení obrobku 

drţeného v ruce. 

3 4 4 48 

Pouţití předepsaného pilového pásu, kontrola jeho napnutí, 

pouţití všech ochranných krytů, dodrţování bezpečnostních 

zásad pro práci na pásových pilách, zákaz pouţívání 

rukavic, důsledné pouţívání OOPP. 

22 

Nalepení pryskyřice, pilin a 

jiných nečistot na pilový pás 

a jeho sesmeknutí. 
3 4 3 36 

Kontrola pásu a jeho včasné čištění. 

23 

Nezakryté pohonné 

mechanismy pily. 2 4 4 32 
Kontrola pily před prací, nepouţívat nevyhovujících 

zařízení. 

24 

Pásové brusky Chybějící kryty náběţných 

míst pásů a pohonného 

ústrojí, navinutí pracovníka. 
3 4 4 48 

Kontrola zařízení před prací, přísný zákaz pouţívání stroje, 

který nemá předepsané bezpečnostní zařízení a kryty, 

nepouţívat rukavice. 

25 

Styk končetiny s 

pohybujícím se pásem, 

odření, navinutí, amputace. 
4 4 3 48 

Pevné drţení obrobku, dodrţování bezpečnostních pravidel, 

pouţívání přípravků při broušení malých obrobků. 

26 

Zasaţení obsluhy při sjetí 

nebo přetrţení pásu. 2 3 3 18 
Správná funkce předpínače pásu, kontrola zařízení, 

nepouţívat poškozené zařízení. 

  



 

27 

 

Hoblovky Zasaţení obsluhy při 

zpětném vrhu materiálu. 4 3 3 36 

Funkční zachytávače zpětného vrhu, obsluha ve vhodné 

pracovní poloze, zákaz tlačit materiál do stroje břichem, 

pouţívání šablony, Pouţití předepsaných OOPP. 

28 

Chybějící kryty pracovní 

části stroje a nezakryté 

poháněcí ústrojí, pořezání, 

amputace prstů a rukou 

obsluhy. 

3 4 4 48 

Kontrola zařízení před prací, přísný zákaz pouţívání stroje, 

který nemá předepsané bezpečnostní zařízení a kryty, 

nepouţívat rukavice. 

29 

Uvolnění nástroje, zasaţení 

obsluhy. 2 5 4 40 

Správné upevnění nástroje, kontrola upevnění, 

vyzkoušením chodem naprázdno, průběţná kontrola 

upevnění. 

30 

Frézování Styk ruky s nástrojem v 

pracovním prostoru stroje, 

zachycení ruky, pořezání, 

amputace. 

3 4 4 48 

Pouţívání ochranných zařízení a krytů stroje,  zabránění 

přístupu rukou k nástroji, pomocné vedení obrobku, 

dodrţovat bezpečnostní pokyny pro pouţívání stroje. 

31 

Vymrštění nástroje vlivem 

špatného upnutí, nebo jeho 

zlomení. 
2 4 4 32 

Pouţití nástroje předepsaného výrobcem stroje, 

nepřekračovat povolené otáčky stroje, nepouţívat poškozen, 

nebo tupý nástroj. 

32 

Zpětný vrh obráběného 

materiálu, bodnutí, píchnutí, 

úder zhmoţdění. 3 3 3 27 

Pouţití vhodných a správně nabroušených nástrojů, 

přítlačných zařízení a přípravků, pouţití mechanického 

posunovače, správné postavení obsluhy, pouţití krátké 

koţené vyztuţené zástěry. 

33 

Zasaţení obsluhy odlítajícími 

kusy materiálu, třískami. 3 3 3 27 
Funkční odsávání, kryty stroje, pouţití předepsaných 

OOPP. 

34 

Rámový lis Stlačení, přimáčknutí 

obsluhy lisu. 3 4 4 48 
Prokazatelně proškolená obsluha, dodrţování 

bezpečnostních pokynů pro obsluhu, předepsané OOPP. 



 

35 

Lakovna 

 

Práce s 

chemikáliemi 

Kontakt se škodlivými 

kapalinami a plyny. 4 3 2 24 

Prokazatelné seznámení s návody výrobců a vlastnostmi 

látek, pouţití určených OOPP, skladovat v originálních 

obalech. 

36 

Lakování Zasaţení očí a pokoţky při 

stříkání barev, nadýchání se 

aerosolů. 
4 4 2 32 

Pouţívání předepsaných postupů a OOPP. 

37 

Montáţní 

hala 

 

Osazování 

skel 

Pořezání rukou, těla a nohou 

o ostré hrany 4 2 3 24 
Prokazatelné proškolení, pouţívání přísavného nosiče skla 

na přenášení skel, pouţívání předepsaných OOPP. 

38 

Úklid 

rozbitého skla 

Pořezání, píchnutí. 
3 2 3 18 

Pouţívat ochranných rukavic, smetáku, lopatky a kbelíku, 

bezodkladně střepy uklidit. 

39 

Zranění odletujícími 

částicemi, při rozbíjení 

velkých kusů skla. 
3 4 2 24 

Pouţívat ochrany očí, obličeje, koţených prstových rukavic 

a pracovního oděvu, vybrat bezpečné místo a způsob 

rozbíjení skla. 

40 

Pneumatické 

nářadí 

Zranění prasknutím hadice, 

vystřelením koncovky 

hadice. 
2 2 2 8 

Prokazatelně proškolená obsluha, dodrţování 

bezpečnostních pokynů pro obsluhu, pouţívat základní 

předepsané OOPP. 

41 

Pomocná 

zařízení 

Zařízení pro 

skladování 

sypkých hmot 

Nebezpečí pádu do zařízení. 

3 5 3 45 

Zabezpečit zařízení proti neoprávněnému vstupu, při práci 

uvnitř zařízení pouţívat OOPP proti pádu, osoby 

obsluhující toto zařízení musí být prokazatelně školeny a 

seznámeny s riziky. 

42 

  Nebezpečí zasypání, 

ponoření se do skladovaného 

materiálu. 3 5 4 60 

Zákaz vstupu pod zásobník, označení nebezpečných míst, 

obsluha řádně a prokazatelně školena, bezpodmínečné 

dodrţování příkazů a zákazů, Zákaz vstupu do 

nevyprázdněného zásobníku. 

 

  



 

Příloha 4 Analýza rizik při výměně oken a dveří. 

č. 
Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R Doporučená opatření 

1 Stavba 

 

Ruční 

manipulace s 

břemeny. 

Přetíţení, namoţení v 

důsledku zvedání, 

přenášení a ukládání 

břemen nadměrné 

hmotnosti. 

2 3 2 12 

Při trvalé manipulaci s břemeny vţdy po 15min práce 

10min bezpečnostní přestávka, nepřetěţování, dodrţování 

směnové zátěţe podle NV. 178/2001 Sb. Ve znění 

pozdějších předpisů, minimalizovat fyzicky namáhavé 

práce pouţitím prostředků k ulehčení práce (vozíky, 

zvedáky, přísavky, popruhy apod.) 

2 Poranění kloubů při 

manipulaci s břemeny. 
2 3 2 12 

Zvedání neprovádět trhavými nekoordinovanými pohyby. 

3 Přiraţení rukou, nebo 

nohou břemeny. 
2 3 2 12 

Pouţívat ochranné rukavice, ochrany ostrých hran, 

přísavky. 

4 Pořezání, píchnutí nebo 

odření. 
4 3 2 24 

Pouţívat ochranné rukavice, ochrany ostrých hran. 

5 Pád břemene nadměrné 

hmotnosti na nohy v 

důsledku vysmeknutí 

břemene 

2 3 2 12 

Správné drţení předmětů, zajištění poškozených krabic a 

beden, pouţívání předepsané obuvi. 

6 Uklouznutí, zakopnutí, 

podvrtnutí, pád osoby. 
4 3 3 36 

Včasný úklid podlahy, pouţívání předepsané obuvi. 

7 Přimáčknutí dveřním, 

okenním křídlem, moţné 

pořezání při rozbití 

skleněné výplně. 

2 3 3 18 

Opatrně otevírat dveřní, okenní křídla, především za 

větrného počasí, pomoc druhého spolupracovníka, 

zabezpečit okna a dveře proti samovolnému zavření, omezit 

moţnost průvanu. 

8 Chybné jednání člověka. 
3 3 3 27 

Výchova, školení, dodrţování platných standardů, návodů, 

postupů, pouţívat OOPP. 

  



 

9  Obsluha 

elektrické ruční 

pily. 

Pád pily při přenášení. 3 2 3 18 Pouţívání předepsané obuvi, správný úchop pily, bezpečně 

svinutý přívodní kabel. 

10 Pád řezaného materiálu na 

nohy 

2 2 2 8 pouţívání určených OOPP - pracovní oděv, obuv. 

11 inhalace par a prachu při 

řezání 

2 3 2 12 Pouţívání určených OOPP - ochranná rouška, respirátor. 

12 Vymrštění řezaného 

materiálu, odlet částí při 

řezání, prach. 

3 3 3 27 Pouţívání určených OOPP - ochranné brýle. 

13 Zlomení řezného listu, 

vymrštění úlomků, 

poranění obsluhy a osob v 

okolí. 

3 4 4 48 Pevné předepsané drţení pily, nevyvíjet tlak na pilový list, 

nepouţívat poškozených pilových listů, pouţívat jen pilové 

listy doporučené výrobcem, postupovat dle návodu na 

obsluhu výrobku. 

14 Zásah elektrickým 

proudem. 

2 3 2 12 Nepouţívat přístroj, který není v bezvadném technickém 

stavu, nezasahovat do ochranných ani jiných krytů stroje. 

15 Chybné jednání člověka. 3 3 3 27 Výchova, školení, dodrţování platných standardů, návodů, 

postupů, pouţívat OOPP. 

16 Obsluha 

elektrického 

sbíjecího kladiva 

a elektrické 

Pád sbíjecího kladiva při 

přenosu. 

3 2 3 18 Pouţívání předepsané obuvi, správný úchop pily, bezpečně 

svinutý přívodní kabel. 

17 Inhalace prachu při 

sbíjení. 

3 4 4 48 Při vyšším vývinu prachu pouţít ochranu dýchacích 

orgánů, zákaz sbíjení azbestových materiálů. 

18 Vymrštění, odlet úlomků 

sbíjeného materiálu. 

3 3 3 27 Pouţívání určených OOPP - ochranné brýle. 

19 Rizika vytvářená 

vibracemi kladiva. 

2 3 3 18 Minimalizace působení expozicí, střídání pracovní činnosti, 

nepřekračovat dobu práce uvedenou v návodu. 

20 Naraţení, odření horní 

končetiny o zdi při 

sbíjení. 

3 2 2 12 Pevné drţení oběma rukama, pouţívání ochranných 

rukavic. 

21 Zásah elektrickým 

proudem. 

2 3 2 12 Nepouţívat přístroj, který není v bezvadném technickém 

stavu, nezasahovat do ochranných ani jiných krytů stroje. 

22 Vnější vlivy 2 5 4 40 Nepouţívat ani nevystavovat elektrické sbíjecí kladivo 

dešti, sněhu a vodě. 



 

23 Obsluha 

elektrických 

vrtaček 

 

Pád vrtačky při přenosu. 3 2 3 18 Pouţívání předepsané obuvi, správný úchop pily, bezpečně 

svinutý přívodní kabel. 

24 Inhalace prachu při vrtání. 2 3 2 12 Pouţívání určených OOPP - ochranná rouška, respirátor. 

25 Vymrštění vrtaných 

částic, zlomení a 

odmrštění vrtáku. 

3 4 4 48 Pouţívání určených OOPP - ochranné brýle, nevyvíjel 

boční síly na vrták, nepouţívat poškozený, přepálený vrták, 

pouţívat jen kvalitní předepsané vrtáky výrobcem. 

26 Pořezání, píchnutí nebo 

odření. 

3 3 3 27 Pouţití ochranných rukavic při odstraňování nečistot z 

vrtáku, při vrtání nepouţívat rukavice. 

27 Rizika vytvářená 

vibracemi vrtačky. 

2 3 3 18 Minimalizace působení expozicí, střídání pracovní činnosti, 

nepřekračovat dobu práce uvedenou v návodu. 

28 Vtaţení, zachycení, 

namotání na vrták. 

3 4 4 48 Pouţívat předepsaný pracovní oděv s upínáním rukávů, 

nepouţívat rukavice, poţívat pokrývky hlavy při dlouhých 

vlasech, nepouţívat vlající oděv, neprovádět zakázané 

práce, při práci drţet vrtačku za místa k tomu určená. 

29 Naraţení při rychlém 

provrtání materiálu. 

2 2 2 8 Zajistit stav materiálu před vrtáním, zajistit správné trţení 

vrtačky a správný postoj. 

30 Neočekávané zadření, 

zaseknutí při vrtání 

3 2 2 12 Pouţívat ostrý, kvalitní a výrobcem předepsaný vrták, 

nevytvářet boční síly, mít vrták správně upnutý, pouţívat 

vrtačku podle návodu výrobce, drţet vrtačku při vrtání 

pevně a věnovat se prováděné činnosti. 

31 Zásah elektrickým 

proudem. 

2 3 2 12 Nepouţívat přístroj, který není v bezvadném technickém 

stavu, nezasahovat do ochranných ani jiných krytů stroje. 

32 Vnější vlivy 2 5 4 40 Nepouţívat ani nevystavovat elektrickou vrtačku dešti, 

sněhu a vodě. 

33 Chybné jednání člověka. 3 3 3 27 Výchova, školení, dodrţování platných standardů, návodů, 

postupů, pouţívat OOPP. 

  



 

34  Práce ve výškách 

a nad volnou 

hloubkou. 

 

Pád sklouznutí nářadí, 

náčiní a předmětů z 

výšky. 

2 4 4 32 Zajistit volné okraje podlah ochrannou zaráţkou ve výšce 

100cm, neodkládat nářadí do kapes a neodkládat na 

nebezpečná místa, zajištění ohroţeného prostoru pod 

místem práce, zaměstnanci pracující pod nebezpečným 

místem pouţívat předepsané OOPP - ochrannou přilbu. 

35 Propadnutí, sklouznutí, 

sesunutí osoby z výšky. 

3 4 4 48 Způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

dodrţování bezpečných pracovních postupů, pouţívání 

bezvadného OOPP proti pádu, nepracovat za nepříznivých 

povětrnostních vlivů (déšť, silný vítr, sněţení, námraza). 

36 Poškození zdraví vlivem 

teplého, studeného 

prostředí. 

3 3 3 27 Pouţívat OOPP proti chladu, příděl teplých, nebo 

studených nápojů, přerušit práce při -10C 

37 Bouře, náhlý zásah 

blesku. 

2 5 5 50 Ihned ukončit práce, zabezpečit pracoviště. 

38 Chybné jednání člověka. 3 4 4 48 Výchova, školení, dodrţování platných standardů, návodů, 

postupů, pouţívat OOPP. 

 

  



 

Jméno a příjmení:        Pracovní zařazení: Truhlař 

Příloha 5 Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků[16]. 

   Rizika fyzikální Rizika chemická Rizika 

     Mechanická  Tepelná Elektřina Záření Hluk  Biologická 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Lebka A  X     X               

 Uši B           X           

Hlava Oči C   X         X          

 Dýchací orgány D            X          

 Obličej E   X                   

 Celá hlava F                      

Horní Ruce G  X X X                  

končetiny Paţe (části) H   X                   

Dolní Chodidlo I  X X  X                 

končetiny Nohy (části) J   X                   

 Pokoţka K                      

Různé Trup/břicho L  X X                   

 Parenterální cesty M                      

 Celé tělo N X   X X                 

 



 

Jméno a příjmení:        Pracovní zařazení: Natěrač 

Příloha 6 Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků[16]. 

   Rizika fyzikální Rizika chemická Rizika 

     Mechanická  Tepelná Elektřina Záření Hluk  Biologická 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Lebka A                      

 Uši B                      

Hlava Oči C   X         X X X  X      

 Dýchací orgány D            X X         

 Obličej E                      

 Celá hlava F                      

Horní Ruce G   X                   

končetiny Paţe (části) H                      

Dolní Chodidlo I   X  X                 

končetiny Nohy (části) J                      

 Pokoţka K                      

Různé Trup/břicho L                      

 Parenterální cesty M                      

 Celé tělo N     X                 

 



 

Příloha 7 Seznam ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v letech 2000 – 2009 [28]. 

Rok 

Celkový 

počet 

pojištěnců 

v ČR 

Úrazů s 

pracovní 

neschopností 

v ČR 

Úrazů bez 

pracovní 

neschopnosti 

v ČR 

Úrazů bez 

pracovní 

neschopnosti ve 

firmě TESKO 

Kolovrat. 

Četnost pracovních 

úrazů s pracovní 

neschopnosti na 100 

pojištěnců. 

Četnost pracovních 

úrazů bez pracovní 

neschopnosti na 100 

pojištěnců. 

Četnost pracovních úrazů 

bez pracovní neschopnosti 

na 100 pojištěnců ve firmě 

TESKO Kolovrat. 

2000 4 517 546 92906 nezjištěno 5 2,06 nezjištěno 1,30 

2001 4 483 455 93 280 25427 6 2,08 0,56 1,56 

2002 4 466 699 90 867 28451 4 2,03 0,63 1,04 

2003 4 435 434 83 019 27486 3 1,87 0,61 0,78 

2004 4 389 251 81 688 27555 4 1,86 0,61 1,04 

2005 4 442 703 82 042 28997 2 1,85 0,64 0,52 

2006 4 497 033 82 296 29243 2 1,83 0,65 0,52 

2007 4 597 021 77 233 28806 3 1,68 0,64 0,78 

2008 4 572 443 71 281 28650 4 1,56 0,63 1,04 

2009 4 253 139 50 173 23158 2 1,18 0,51 0,52 
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