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a další bezpečnostní opatření, která by měla vést ke zlepšení pracovních podmínek a zvýšení 
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Abstract: 

The aim of this master thesis was examination and risk assessment in a fitter’s 

workshop of a company that is focused on design, service and repairs of hydraulic devices as 

well as determination of measures for health protection. The identification of the risks was 

made by the help of the Checklist method and point method developed by Occupational 
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ÚVOD 

Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má z dlouhodobého historického 

hlediska vzestupný charakter. Dnes jsou základními předpisy pro stanovení základní úrovně 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci právní předpisy a závazné normativní poţadavky. Tyto 

předpisy jsou závazné a zaměstnavatelé je tak musí dodrţovat. Stále více zaměstnavatelů 

se snaţí upravit pracovní podmínky a pracovní prostředí nad rámec těchto zákonných 

povinností. Jedná se o zavádění doporučených systémů řízení BOZP např. dle normy ČSN 

OHSAS 18001. Tyto systémy zaměstnavatelé zavádějí nejen pro vyšší ochranu 

svých zaměstnanců, kteří tvoří podstatnou hodnotu firmy, ale také pro zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy na českém a zejména zahraničním trhu. Image firmy je v dnešní 

době velmi důleţitá a bez dobré úrovně bezpečnosti se dobrá image firmy špatně zajišťuje. 

Produktivita, kvalita a bezpečnost při práci jsou velmi úzce spjaty. Často se proto zavádí 

systémový přístup k řízení podniku, který pokrývá vedle oblasti výroby a provozu i oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V diplomové práci se zabývám problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

konkrétním pracovišti – zámečnické dílně – středního podniku zaměřeného na návrh, montáţ, 

servis a opravy hydraulických zařízení. U středních a malých podniků dochází 

podle statistických údajů k pracovním úrazům o něco častěji neţ u ostatních podniků. Podle 

klasifikace ekonomických činností (CZ NACE) spadá posuzovaná společnost do odvětví 

zpracovatelského průmyslu. Statistické údaje pracovních úrazů poukazují na skutečnost, 

ţe právě zpracovatelský průmysl patří mezi velmi rizikové odvětví. V České republice 

má strojírenský průmysl velkou tradici a tudíţ je velmi rozšířený.  

Cílem mé diplomové práce je provést posouzení pracovních rizik zámečnické dílny 

společnosti ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Na základě 

tohoto zhodnocení jsem navrhl technická, organizační a další bezpečnostní opatření která 

by měla vést ke zlepšení pracovních podmínek a zvýšení úrovně bezpečnosti ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

Práci jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části definuji základní 

pojmy, popisuji historii BOZP, rozebírám posuzování a řízení rizik v teoretické rovině 

a právní předpisy související s BOZP. 
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V úvodu praktické části uvádím informace týkající se zámečnické dílny s popisem 

prováděných činností a rozdělení dílny na jednotlivé úseky. Dále je provedeno posouzení 

rizik. Pro identifikaci nebezpečí jsem zvolil metodu Kontrolního seznamu spojenou 

s metodou Co se stane kdyţ… Hodnocení rizik jsem provedl bodovou metodu vyvinutou 

Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Na základě zhodnocení rizik jsem navrhnul 

konkrétní bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců zámečnické dílny. 

Firma byla v nedávné době přestěhována do nových stávajících prostor, avšak proces 

přestěhování dosud nebyl kompletně dokončen a proto v posuzované dílně probíhá zkušební 

provoz. Byl jsem osloven ve věci „hrubého“ posouzení rizik s cílem zajistit základní úroveň 

BOZP stanovenou právními předpisy. S ohledem na citlivost údajů týkajících se problematiky 

bezpečnosti práce není v textu uváděn název společnosti. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část, jakoţto první část této diplomové práce, uvádí informace, díky kterým 

by měl čtenář lépe porozumět problematice rozebírané v praktické části. Jsou zde definovány 

základní pojmy, je popsána stručná historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rozebrány 

teoretické aspekty posuzování a řízení rizik. V závěru teoretické části jsou rozebrány platné 

právní předpisy České republiky související s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

1 Definice základních pojmů 

Pojmy pouţívané v této práci jsou specifické pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a prevence rizik. Nadefinování těchto pojmů můţe být přínosem pro snadnější 

pochopení rozebírané problematiky v této práci. Pojmy jsou pro lepší orientaci abecedně 

seřazeny. 

Analýza rizik 

Systematické pouţití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika 

pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo ţivotní prostředí [9].  

Bezpečnost 

Bezpečnost je stav, při němţ je riziko působící na osobu, či majetek minimalizováno 

na takovou úroveň, ţe je bráno jako přijatelné [15]. 

Bezpečnostní opatření 

Prostředky odstraňující nebezpečí nebo sniţující riziko [5], [7]. Bezpečnostní opatření 

jsou taková opatření, která zajišťují organizačním nebo technickým způsobem bezpečný 

výkon práce nebo bezpečný provoz zařízení [5].  

Bezpečnostní sdělení 

Bezpečnostní opatření spočívající v komunikačních prostředcích jako jsou texty, slova, 

nápisy, signály, symboly nebo diagramy, pouţívané samostatně nebo v kombinaci, 

aby podávaly informace uţivateli [5]. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrnem opatření, díky kterým se předchází 

a omezují rizika ohroţující ţivoty a zdraví zaměstnanců v pracovním procesu. Tato opatření 

jsou stanovena obecně platnými právními a ostatními předpisy [15], [21]. 

Hodnocení rizika 

Cílem hodnocení rizik je optimalizace rizika. V oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci se jedná o komplexní proces určení velikosti rizika pomocí analýzy moţných následků 

a pravděpodobnosti jejího vzniku. Hodnocení rizika zahrnuje i rozhodnutí zda je riziko 

přijatelné, nebo má být omezeno na přijatelnou míru [15]. 

Identifikace nebezpečí 

Proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění [15]. 

Individuální ochrana 

Jedná se převáţně o osobní ochranné pracovní prostředky poskytované jednotlivým 

zaměstnancům. Mezi individuální ochranu patří i pracovní oděvy podléhající nadměrnému 

znečištění, obuv, čistící prostředky a ochranné nápoje [15].  

Management rizik 

Zahrnuje posuzování rizik (identifikaci rizik, analýzu rizik, hodnocení rizik) a řízení 

rizik. Managementem rizik můţe být také myšleno systematické uplatňování politik 

v prevenci rizik, postupů a praktik managementu při řešení úkolů analyzování, hodnocení 

a řízení rizika [9]. 

Nebezpečí 

Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění nebo poškození 

zdraví nebo jejich kombinace [11]. 
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Nebezpečnost 

Vlastnost faktoru pracovních podmínek, jeţ můţe působit nepříznivě na zdraví 

člověka [7]. 

Nebezpečný činitel 

Jedná se o stroj, zařízení, látku, objekt, pracovní prostor, technologii, pracovní činnost, 

zvíře, člověka atd. na pracovišti, který má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost, jeţ můţe být 

zdrojem rizika [16]. 

Kategorizace prací 

Podle kategorizace prací se práce zařazují do jedné ze čtyř kategorií. To je prováděno 

dle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a rizikovosti pro zdraví. 

Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěţe faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek [27], [30]. 

Kolektivní ochrana 

Ochrana před riziky realizována pro více zaměstnanců najednou. Příkladem takové 

ochrany je technické řešení prevence nebo zavedení nové technologie, nového pracovního 

postupu apod. [15]. Při přijímání a provádění technických a organizačních opatření k prevenci 

rizik by měla být kolektivní ochrana upřednostňována před ochranou individuální [31]. 

OOPP 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 

splňovat poţadavky stanovené prováděcím právním předpisem, kterým je nařízení vlády 

č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky pro 

výrobce a distributory a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků. [31]. 
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Posuzování rizika 

Jedná se o celkový proces identifikace nebezpečí, analýzy rizik a hodnocení rizik [5]. 

Prevence rizik 

Jedná se o 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 a minimalizovat působení neodstranitelných rizik [31]. 

Poškození zdraví 

Identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav způsobený nebo zhoršující 

se pracovní činností nebo situací spojenou s prací [11].  

Přijatelné riziko 

Riziko, které bylo sníţeno na úroveň, kterou můţe organizace tolerovat se zřetelem 

na své právní závazky a vlastní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [11]. 

Riziko 

Dle pracovního práva lze pojem riziko definovat jako kombinace pravděpodobnosti, 

příp. četnosti, a velikosti hrozícího zranění nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného 

v pracovním procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo 

ohroţení zdraví zaměstnance [15]. 

Riziková situace 

Jakákoliv situace, v níţ je osoba vystavena jednomu nebo více rizikovým faktorům [7]. 

Řízení rizika 

Proces rozhodování pro zvládnutí a sníţení rizika; realizace rozhodnutí, jeho prosazení a 

občasné opakované hodnocení s pouţitím výsledků posuzování rizika jako vstupních údajů. 

[9]. 
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Zbytkové riziko 

Riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření [5], [7]. 

Zdroj rizika 

Všechny jevy, předměty, skutečnosti atd., které zvyšují nebezpečnost systému. Jsou 

to příčiny i zdroje úrazů jednání člověka, nebezpečné faktory, sociální podmínky, řízení, 

motivace, konstrukce apod. [5]. Zdroj rizika je synonymum k pojmu nebezpečí.  

2 Historie BOZP 

Pojem riziko pochází z odvětví lodní mořeplavby ze 17. století, kde italský výraz 

„risico“ označoval úskalí, kterému se museli mořeplavci vyhnout. Význam slova riziko 

se postupem času přetvořil do obecného ohroţení zahrnujícího pravděpodobnost a závaţnost 

následků [21]. 

Bezpečnost na pracovišti byla uzákoněna jiţ babylonským panovníkem Chammurapim, 

který jiţ v 18. století př. n. l. vydal 271 zákonů, v nichţ byly zmínky právě o bezpečnosti 

při práci. Jednalo se převáţně o tresty a náhrady způsobené jiné osobě při stavbě domů. Tyto 

zákony byly po mnoho let jediné uzákonění bezpečnosti práce [21]. Zákony se však vyvíjely 

i v dalších zemích a v 13. století př. n. l. vydal Mojţíš zákoník, ve kterém byla mimo jiné 

povinnost opatřovat rovné střechy svých domů zábradlím zabraňující pádu osob [17]. 

Příchodem průmyslové revoluce zaváděním především kotlů do provozu docházelo 

k závaţným incidentům a někdy i ke ztrátám na ţivotě. První právní předpis z Rakouska-

Uherska je z roku 1871, zákon č. 112 „o zkoušení a periodickém vyšetřování parních kotlů.“ 

Ţivnostenští inspektoři byli uzákoněni v roce 1883, zákonem č. 117. V roce 1888 byla zřízena 

první úrazová pojišťovna, kde byly podniky zařazovány do tříd podle péče o BOZP [21], [25]. 

V USA se ve srovnání s Evropou dlouho bezpečnost práce neřešila, aţ se o nebezpečí 

své práce začali zajímat sami dělníci. Následkem toho byl vznik několika dobrovolných 

organizací zabývající se ochranou zdraví. První zákony z oblasti bezpečnosti práce 

stanovovaly poţadavky na kotle parních lodí. Následovaly další zákony jako například 

povinnost zaměstnavatele platit odškodné za úrazy, které se staly při práci. Tento zákon byl 

impulsem managementu podniků k řešení otázky prevence úrazů. V návaznosti na tyto 

události se začaly v podnicích jako hutě a doly vydávat bezpečnostní 
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předpisy a normy [21], [17]. 

Okolo roku 1930 se začaly objevovat první studie zabývající se bezpečností. Jednalo 

se o práci H.W. Heinricha, kde autor vysledoval, ţe kaţdému těţkému zranění přechází tisíce 

skoro-nehod. Jiná studie, na níţ se podíleli zaměstnanci velkých společností z 20ti 

průmyslových odvětví potvrdila hypotézu, ţe produktivita roste se zvyšující se bezpečností. 

Dalším zjištěním bylo, ţe nárůst havárií souvisí i s velkou rychlostí průmyslové mechanizace 

[21]. 

V Českých zemích se dá povaţovat za první normu zabývající se pravidly bezpečnosti 

práce a kontrolou jejich plnění normu zvanou „Václavův zákoník“, kterou vydal král Václav 

II. roku 1300 [21], [25]. 

Kořeny dnešních právních norem zabývající se bezpečností práce sahají aţ do roku 

1811, kdy byl přijat Všeobecný zákoník občanský. V něm bylo uvedeno, ţe zaměstnavatel 

je povinen pečovat o ochranu ţivota a zdraví zaměstnaného. Novela Ţivnostenského řádu 

z roku 1885 přinesla další povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatelé museli dbát 

o bezpečnost strojů, ochranu osob před úrazy, hygienu na pracovišti a u pracujících v těţkých 

provozech posílat zaměstnance na pravidelné prohlídky. Kontrola dodrţování zmíněných 

pravidel byla prováděna takzvanou „ţivnostenskou inspekcí“ [17], [21], [25]. 

Ţivnostenské zákony z Rakouska-Uherska byly převzaty i do právních norem 

samostatného Československa. V roce 1951 byl vydán zákon č. 67/1951 o bezpečnosti 

při práci [21], [25]. 

Roku 1961 byl přijat Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tento zákon 

formuloval úkoly Národních výborů a roli Dozoru Revolučního odborového hnutí (ROH) 

nad bezpečností osob a ochraně zdraví při práci. Jednalo se o „Sovětský model“. V roce 1965 

byl přijat Zákoník práce, do kterého byla bezpečnost osob a zdraví při práci zapracována 

do hlavy V. Tento zákon byl mnohokrát novelizován a upravován a z historického hlediska 

platil aţ do roku 2005 [17], [21]. 
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3 Posuzování a řízení rizik 

Proces posuzování a řízení rizik, nazýván také jako management rizik, je souhrnný 

proces, jehoţ cílem je optimalizace rizik. Součástí tohoto procesu je identifikace nebezpečí, 

analýza a hodnocení rizik. Jednotlivé kroky spolu souvisí a navazují na sebe.  

Proces posuzování a řízení rizik by měl fungovat jako kontinuální a průběţně 

se opakující proces. Povinností zaměstnavatele je vytváření takových pracovních podmínek, 

aby bylo pracovní prostředí bezpečné a zdraví neohroţující. Zajišťovat tyto pracovní 

podmínky můţe pomocí vhodné organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Vyhledávat, hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění je jedna z prioritních 

povinností zaměstnavatele daná zákony České republiky. Toto právní ustanovení je uvedeno 

přímo v Zákoníku práce a jeho prováděcích předpisech, který je podrobně rozebrán níţe [31]. 

Ač se v právních normách konkrétně v zákoníku práce uvádí, ţe by měl zaměstnavatel 

identifikovat a vyhodnocovat rizika soustavně, často se tomu tak v praxi neděje. K novému 

přezkoumání rizik a jejich zhodnocení se přistupuje zejména při zásahu do pracovního 

prostředí, který by mohl změnit vnímání rizika na pracovišti. Nejčastějšími důvody jsou: 

 změny technologie, uvedení do provozu nových zařízení, 

 změny právních předpisů, technických norem, technických a řídících 

dokumentů, 

 zjištění nedostatků při bezpečnostních auditech a kontrolách, 

 změna pracovních prostor, 

 změna organizace práce 

 vyhodnocení důsledků havárie, mimořádného stavu, těţkého či smrtelného 

pracovního úrazu [16], [21]. 

Proces managementu rizik zahrnuje algoritmy znázorněné v obrázku 1. Postup 

při posuzování a řízení rizik je rozdělen do několika dílčích kroků. Tyto kroky musí být 

vedeny tak, aby na sebe navazovaly. 
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Obrázek 1 - Schématické znázornění postupu při „hrubém“ posouzení rizik s cílem dosaţení stavu 

v souladu s předpisy [21] 
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3.1 Stanovení účelu, rámce, kontextu 

Organizace pomocí stanovení kontextu určuje své cíle a parametry, které 

má management rizik zohlednit. Stanovuje se oblast posuzování rizik jako je například stroj, 

pracoviště, činnost, atd. Musí se také stanovit kritéria, podle kterých budou rizika 

vyhodnocována. Některá kritéria mohou být uloţena poţadavky zákonů a předpisů a dalších 

poţadavků, které od nich mohou být odvozena[10], [21]. 

3.2 Identifikace nebezpečí 

Identifikace nebezpečí je základním krokem při posouzení rizik, a proto je identifikace 

nebezpečí velice náročná část celého managementu rizik při práci. Obecně jsou na základní 

kroky kladeny největší poţadavky, coţ nám potvrzují i jiné oblasti zabývající 

se managementem rizik [16]. 

Velmi podstatným zdrojem informací pro identifikaci nebezpečí je evidence minulých 

událostí. Jedná se o evidované pracovní úrazy, registrované pracovní úrazy, prostonané 

kalendářní dny nebo nemoci z povolání. U těchto událostí by se měl uvádět i zdroj a příčiny 

nebezpečí, které tuto událost způsobily, coţ nám k identifikaci rizik dopomůţe. Často 

se stává, ţe si nevystačíme pouze s těmito záznamy, nebo nejsou vedeny vůbec. V těchto 

situacích jsou k dispozici metody, které nám umoţní zdroje rizik identifikovat [21]. 

Identifikace nebezpečí se dá mimo jiné rozdělit na deduktivní metodu (shora dolů) 

a induktivní metodu (zdola nahoru). V deduktivní metodě je předpokládána vrcholová 

(konečná) událost a je rozvíjena na události, které mohou být příčinou této vrcholové 

(konečné) události. V induktivní metodě je předpokládána porucha součásti. Pro kaţdý druh 

poruchového stavu se odpovídající důsledek na funkci odvodí pro další vyšší úroveň systému. 

Následné analýzy zjišťují události, které mohou být příčinou této poruchy. Deduktivní metody 

tudíţ analyzují nehody, které se jiţ v praxi vyskytly a hledají události a souvislosti, které 

je zapříčinily [8], [18].  

V následujícím textu jsou uvedeny metody vyuţitelné pro identifikaci nebezpečí 

na pracovišti: 

Bezpečnostní prohlídka (safety audit) 

Tato metoda je někdy uváděna jako kontrola zaměřená na posouzení stavu bezpečnosti 
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provozů. Při provádění bezpečnostní prohlídky se tým pracovníků zaměřuje na dodrţování 

bezpečnostních, technologických, pracovních předpisů a postupů při práci. Tyto prohlídky 

zahrnují i stav strojů a zařízení z hlediska BOZP. Podkladem k prohlídkám jsou:  

 technické dokumentace, 

 návody k obsluze, 

 revizní zprávy, 

 knihy hlášení poruch, 

 plány oprav, 

 zprávy z šetření nehod a pracovních úrazů 

 provozní předpisy 

 právní předpisy 

 protokoly z minulých šetření [19], [21], [22]. 

Kontrolní seznam (Checklist) 

Metoda kontrolního seznamu díky snadné pouţitelnosti tvoří základ pro vyhodnocování 

nebezpečných situací. Jak uţ název napovídá, je kontrolní seznam tvořen seznamem otázek, 

které stanovují určité nedostatky. Tyto otázky musí být formulovány tak, aby se na ně dalo 

odpovědět jednoznačně „ano“ či „ne“. Velkou předností uţití metody kontrolního seznamu 

je snadná pouţitelnost i pro méně zkušené pracovníky. Vytváření by však mělo být prováděno 

zkušenými odborníky s praxí a dostatečnými odbornými znalostmi. Při identifikaci pomocí 

kontrolních seznamů se v podstatě porovnává skutečný stav s předepsaným stavem normou, 

nebo právním předpisem. Při pouţití kontrolních seznamů by se mělo dbát na jejich 

průběţnou aktualizaci. Bez potřebné aktualizace bude metoda ztrácet svůj účel. Měli 

by je vytvářet zkušení odborníci s praxí a dostatečnými znalostmi [19], [22], [24], [26]. 

Co se stane kdyţ… (What if…) 

Metoda Co se stane kdyţ… je jednou z induktivních metod. Při jednotlivých krocích 

metody jsou kvalifikovaným týmem formulovány otázky a odpovědi ke zhodnocení vlivu 

poruch součástí nebo chyb jednání na vznik nebezpečí. Formulování otázek je uskutečněno 

tvořivými pracovními poradami ve stylu brainstormingu. Hlavní výhodou této metody 

je vysoká efektivnost a menší časová náročnost, coţ se v praxi odráţí v menších investicích 

do provedení této metod. Nevýhodou můţe být vnitřně nestrukturalizovaná technika 
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a účinnost metody odvíjející se od zkušeností týmu [8], [22], [24], [26]. 

BOMECH 

Metoda BOMECH je zaloţena na principu bodových metod. Byla vypracována 

pro hodnocení rizik strojů, avšak je vhodná i pro posouzení zařízení a pracovišť. Aby bylo 

pomocí metody BOMECH dosaţeno největší objektivnosti, je třeba, aby se identifikace rizik 

účastnil tým osob, který zná nejen metodu BOMECH, ale také hodnocený stroj nebo 

pracoviště. Tým by měl být sloţen alespoň ze tří osob. Identifikace rizik metodou BOMECH 

se provádí formou podrobné prohlídky posuzovaného pracoviště. Hodnotitelé při prohlídce 

zaznamenávají nebezpečné činitele, zdroje rizik a následky do tabulky, která je později 

pouţita při dalších krocích posuzování a řízení rizik [16]. 

Analýza moţností poruch a jejich následků (FMEA – Failure Modes and Effects 

Analysis) 

FMEA je induktivní metoda, jejímţ hlavním účelem je vyhodnocení četnosti a následků 

poruchy součásti. Metoda FMEA je vyuţívána především na hodnocení poruch jednotlivých 

prvků vedoucího k celkovému selhání systému. U kaţdé komponenty je zkoumáno, jak 

se můţe poškodit a co se můţe stát, kdyţ se komponenta poškodí. Výstupem této metody 

je tabulka, do které se zapisují zjištěné poruchy a jejich příčiny [8], [19], [26]. Pro správné 

pouţití této metody byla vytvořena samostatná norma. Jedná se o ČSN EN 60812 Techniky 

analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). 

Analýza stromu poruchových stavů (FTA - Faul Tree Analysis) 

Strom poruch je organizované grafické vyjádření podmínek nebo jiných faktorů, které 

způsobí vznik, nebo přispějí ke vzniku neţádoucí události, označené jako vrcholová událost. 

Vrcholová událost (např. porušení bezpečnostních předpisů) je větvena pomocí hradel 

OR (stačí, kdyţ nastane jedna ze vstupních událostí) a AND (musí nastat všechny vstupní 

události). Tato metoda můţe být velice nápomocná při identifikaci nebezpečí. Cílem této 

metody je identifikace příčin vzniku vrcholové události. Postup a popis je normalizován 

v ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) [6]. 

Dalšími metodami vyuţívané v identifikaci nebezpečí jsou metody: Analýza stromem 

událostí (ETA – Event Tree Analysis), metoda relativní priorizace rizik. 
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Kaţdá z těchto metod má své specifika. V praxi se pouţívá nejčastěji metoda se kterou 

má dotyčný zpracovatel při jejím pouţití nejvíce zkušeností a které nejvíce rozumí. 

Samozřejmě je tento výběr ovlivněn i dalšími faktory jako je dostupnost informací, které 

potřebujeme k provedení analýzy (projekční návrh – stávající stav, úroveň a aktualizace 

dokumentace), cíl kterého chceme dosáhnout (zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému, 

vytvoření seznamu rizikových situací, posouzení bezpečnosti provozu), sloţitost systému 

(rozsáhlost procesu, typy operací, vlastnosti nebezpečných látek) a také náklady na provedení 

analýzy [21]. Je na zaměstnavateli, kterou metodu si pro posuzování (identifikaci 

a hodnocení) a řízení rizik zvolí. 

3.3 Analýza rizik 

Poskytuje informace pro správné rozhodování a splnění právních poţadavků jako jsou 

zákony, vyhlášky a nařízení vlády. Analýza rizik nám slouţí jako podklad pro hodnocení 

rizika [21].  Analýza rizik zahrnuje proces odhadu rizika, kdy se stanovuje velikost kritérií 

podle zvolené metody.  

Dle typu vyjádření rizika se analýzy dají rozdělit na kvalitativní, semi-kvantitativní 

a kvantitativní. Kvantitativní a semi-kvantitativní analýzy umoţňují lépe vyjádřit míru rizika, 

coţ je důleţité pro hodnocení a řízení rizik. Výstup kvalitativní analýzy je pouze 

charakteristika nebo popis rizika [21]. 

Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza vyuţívá k vyjádření velikosti následků a pravděpodobnosti 

(frekvenci) nehody výhradně slovního vyjádření.  Tato metoda podléhá nedostatkům 

ze subjektivního posuzování nebezpečí hodnotitele. To má za následek nedostatečné 

posouzení všech rizik. Výhodami této analýzy je časová a ekonomická nenáročnost [21]. 

Semi-kvantitativní analýza 

Tato metoda je někdy uváděna pod počeštěným názvem jako polokvalitativní analýza. 

Stupně nebezpečí a pravděpodobnosti jsou vyjádřeny slovně i numericky (číselně), 

coţ znamená, ţe se nejprve popíše kvalitativně míra rizika a poté se přidělí číselné hodnoty. 

Kombinací těchto hodnot se určí stupeň ohroţení a následně hodnota rizika. Mezi semi-

kvantitativní analýzy patří různé varianty bodových metod [1], [21]. 
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Kvantitativní analýza 

Tato metoda vyuţívá jak pro pravděpodobnost, tak pro závaţnost následků výhradně 

numerické vyjádření. Pro pravděpodobnost jsou pouţívány hodnoty: porucha 1x za 100 000 

cyklů, 1 úraz na 1000 pracovníků, 1 úraz za 10 let apod. Pro závaţnost následků jsou finanční 

ztráty, stupeň poškození zdraví a ekologické škody vyjádřeny vţdy číselně. Jak jiţ bylo 

uvedeno je tato metoda přesnější neţ metoda kvalitativní, avšak její výsledky úzce souvisí 

s přesností vstupních informací. Odchylky od přesnosti jsou ovlivněny odhady 

pravděpodobností a závaţností nebezpečí [1], [21]. 

Analýza rizik by ve své podstatě měla zobrazovat systematickou identifikaci nebezpečí 

a také následky a pravděpodobnost rizika, coţ vede ke kvantitativnímu, nebo semi-

kvantitativnímu vyjádření míry rizika. Kvalitativní způsob analýzy pro další řízení rizik není 

příliš vhodný, avšak lze pomocí odborných odhadů převést kvalitativní vyjádření rizika 

do semi-kvantitativního [21]. 

3.4 Hodnocení rizik 

Pomocí analýzy se stanoví velikost rizika a jejich priorizace. Díky tomu se lze zaměřit 

na rizika největší – ty které je třeba dále řídit. Hodnocení rizik je rozhodovací proces, 

při kterém se určuje přijatelnost rizika. Riziko můţe být vyhodnoceno jako přijatelné, nebo 

v opačném případě se určuje, jaké opatření se musí realizovat k odstranění tohoto rizika nebo 

alespoň k jeho omezení na přijatelnou míru [2]. 

Pokud je hodnocení rizik prováděno jednou osobou, vzniká riziko spojené 

se subjektivitou. Hodnocení rizik by mělo být týmovou prací, která chybu v rozhodování 

minimalizuje. Díky objektivnosti na základě řešení týmem odborníků je dosaţeno vyšší 

správnosti řešení [16], [21].  

Jak jiţ bylo uvedeno u identifikace rizik, tak i u hodnocení rizik je rozhodnutí o výběru 

metodiky provádění na zaměstnavateli. Má moţnost výběru z jiţ prověřených metod, nebo 

můţe zvolit vlastní způsob vyjádření míry nebezpečnosti jednotlivých rizik [31]. 

Při vytváření vlastní bodové metody se nejčastěji vychází z jednoduché a přehledné 

grafické metody vyjádření míry rizik spočívající ve vyjádření míry rizika v dvourozměrném 

souřadnicovém poli os x a y, kde se obvykle na osu x vynáší závaţnost rizika 

a na ose y pravděpodobnost vzniku nebezpečí. Počátek tohoto souřadnicového systému tvoří 
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nejniţší závaţnost a nejniţší pravděpodobnost. Od tohoto počátku se dle stanovené stupnice 

navyšuje jak závaţnost na ose x, tak pravděpodobnost na ose y. Kaţdý identifikovaný zdroj 

rizika je uveden do tohoto souřadnicového systému (někdy uváděném jako matice) jako 

průsečík hodnoty závaţnosti rizika a pravděpodobnosti rizika. Grafický výstup je zobrazen 

na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2 - Souřadnicový systém rizik [21] 

Velmi důleţitým krokem je stanovení hranice přijatelnosti velikosti rizika. Tato hranice 

rozděluje rizika na přijatelné a nepřijatelné. Přijatelné rizika jsou takové, u kterých není 

potřeba další sniţování, ale měli by se stále sledovat, aby zůstaly pod touto hranicí 

přijatelnosti. Podmíněně přijatelné rizika jsou rizika, u kterých se doporučuje přijmout 

opatření na sníţení tohoto rizika, avšak činnost můţe být se zvýšenou opatrností nadále 

prováděna. V případě nepřijatelných rizik je nezbytné přijmout taková opatření, která tato 

rizika sníţí na přijatelnou úroveň. Tato činnost by měla být přerušena a do doby neţ bude 

riziko sníţeno na přijatelnou úroveň, by se nemělo v činnosti nadále pokračovat. Počet 

kategorií a zařazení rizik jsou stanovovány individuálně dle potřeb pro kaţdé posouzení rizik 

zvlášť [21]. 
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Pro hodnocení rizik lze vyuţít například jednou z následujících metod: 

Kittsova metoda 

Metoda byla vyvinuta G. W. Kittsem a je primárně určena na hodnocení závaţných 

zdrojů rizik. Metoda se vyznačuje jednoduchým postupem hodnocení rizik, kde si hodnotitel 

vystačí s minimem teoretických znalostí, ale potřebuje dobré znalosti posuzovaného systému. 

Pro hodnocení rizik touto metodou je vyuţívána tzv. Karta pro hodnocení rizik. Kaţdá karta 

je určena pro jednotlivé hodnocené riziko. Riziko se hodnotí dle kritérií A-E (A – počet osob 

vystavených nebezpečí, B – relativní nebezpečí, C – počet osob ohroţených úrazem za určité 

časové období, D – četnost ohroţení, E – odhad rizika z pohledu hodnotitele). Bodové 

ohodnocení kaţdého rizika se vypočítá dle vzorce: 

5

22 EDCBA
K

in
 

Koeficient Kni určuje hodnotu rizika, které se na základě této hodnoty zařadí 

do příslušné kategorie nebezpečnosti. Jednotlivé kategorie představují způsob budoucího 

nakládání s daným rizikem[1],[23]. 

BOMECH 

Metodu BOMECH vyvinul profesor L. Chundela ze Strojní fakulty ČVUT. Metoda byla 

vyvinuta pro hodnocení bezpečnosti strojů, ale je vhodná i pro hodnocení pracovních rizik. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno u identifikace rizik, vyuţívá se u této metody tabulkového zápisu 

pro jednotlivá rizika. Kaţdé riziko je podrobeno hodnocení dle 10ti kritérií: 

 N...nejpravděpodobnější následek ohroţení, 

 O…počet současně ohroţených osob, 

 P…pravděpodobnost existence nebezpečného faktoru, 

 E…doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok, 

 R…moţnost obranné reakce, 

 Z…nároky na psychofyzické vlastnosti člověka při činnosti v poli rizika, 

 K…nároky na bezpečnostní kvalifikaci 

 I…identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti nebezpečného činitele, 

 D…dynamičnost, tzn. Změna nebezpečnosti nebezpečného činitele, 
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 V...citlivost nebezpečnosti nebezpečného činitele na vliv pracovního prostředí. 

Jednotlivá kritéria mají 3-7 úrovňových stupňů, které mají rozdílné bodové ohodnocení 

podle kritéria. Výpočet míry rizika se provede sečtením hodnot přidělených k jednotlivým 

kritériím viz. následující vzorec. 

VDIKZREPONKNi  

Hodnotou KNi se podle vyhodnocovací tabulky metody BOMECH určí příslušná 

doporučení budoucího nakládání s daným rizikem. Pomocí metody BOMECH lze vypočítat 

další ukazatele jako je míra rizika celého pracoviště, rozloţení a význam rizik na jednotlivých 

pracovištích a průměrnou nebezpečnost jednoho rizika [16]. 

Metoda VÚBP 

Metoda výzkumného ústavu bezpečnosti práce vychází z "Návodu pro hodnocení rizik 

při práci" který pro Evropskou unii vypracovalo Ředitelství pro BOZP v Lucembursku 

k plnění povinností daných rámcovou směrnicí Rady evropských společenství č. 89/391/EEC. 

Obdobně jako u předchozích metod je kaţdé riziko hodnocené podle stanovených kritérií. 

Metoda VÚBP ke stanovení míry rizika vyuţívá 3 kritéria. Jedná se o pravděpodobnost, 

následky (závaţnost) a expozice (jak často vzniká nebezpečná situace). Míra rizika se určí 

součinem hodnot jednotlivých kritérií. Na základě velikosti míry rizika se rozlišují jednotlivé 

úrovně rizik uvedené v podrobném popisu této metody [20]. 

3.5 Opatření ke snížení rizik 

Rizika vyhodnocená jako nepřijatelná musí být sníţena na úroveň, kdy je riziko 

označováno za přijatelné. To můţe být uskutečněno různými způsoby: 

 redukcí rizika přímo u zdroje, 

 zvládnutí rizik, 

 zmírňováním škod. 

Nejlepší prevencí je riziko v procesu úplně eliminovat. To však často nelze a proto se ho 

musíme snaţit alespoň omezit na co moţná nejmenší míru. Přijímání opatření se provádí na 

základě určitých principů. Základ tvoří tyto všeobecné zásady [31]: 

 omezování vzniku rizik, 
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 odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

 implementování nových technologií v rámci technického pokroku, 

 nahrazování nebezpečných technologií méně nebezpečnými nebo méně 

rizikovými, 

 upřednostňování prevence, 

 individuální přizpůsobování práce a pracovního prostředí, 

 upřednostňování kolektivní ochrany před individuální, 

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

 provádění pravidelného školení pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 kontrolování zavedených opatření. 

Preventivní opatření lze rozdělit na dvě základní skupiny. Jedná se o opatření kolektivní 

ochrany zaměstnanců a opatření individuální ochrany zaměstnanců. Zákon č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost přednostně uplatňovat prostředky kolektivní 

ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany. Kolektivní ochrana slouţí jako 

preventivní opatření pro více zaměstnanců společně. Jsou to prostředky zejména technického 

charakteru (umístění zábradlí proti pádu), technologického charakteru (zavedení nové 

technologie) nebo organizačního charakteru (odstraněním namáhavé práce, školení 

zaměstnanců o bezpečném chování). Druhou variantou preventivních opatření je individuální 

ochrana, která slouţí jednotlivým zaměstnancům. Jedná se například o poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Individuální ochrana však nastupuje aţ tam, 

kde nelze vyloučit škodlivé vlivy kolektivní ochrany [13], [15], [31]. 

Preventivní opatření lze také rozdělit na opatření technická a technologická, organizační 

a osobní. Výčet následujících opatření je zúţen na oblast zámečnických dílen, ale přesto jsou 

některá opatření obecná a pouţitelná i v jiných oblastech.  

Technické a technologické opatření [15], [16], [21]: 

 místní odsávání škodlivin u zdroje, 

 udrţování správné funkce bezpečnostního a ochranného zařízení, 

 ovládání strojů uzpůsobit tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob, 

 izolace nebezpečných zařízení, 
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 pouţívání varovných a výstraţných signalizací a značek, 

 dodrţování pravidelné údrţby a termínů revizí, 

 pravidelný úklid na pracovišti. 

Organizační opatření [15], [16], [21]: 

 individuální kontrola pracoviště a stroje před započetím práce, 

 seznámení pracovníků s bezpečnostními poţadavky a návody k obsluze strojů, 

 dodrţování stanovených technologických postupů, 

 kontrola zaměstnanců nad dodrţováním provozních předpisů. 

Osobní opatření [15], [16], [21]: 

 osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), 

 správný pracovní oděv (včetně ochrany vlasů) a obuv. 

Pro zvýšení bezpečnosti strojů se pouţívají různé druhy bezpečnostních prvků. 

Bezpečnostní prvky mají za úkol zmírňovat nebezpečné účinky. Bezpečnostní prvky můţeme 

rozdělit na pasivní a aktivní [21]. Pasivní bezpečnostní prvky jsou zpravidla jednodušší, 

coţ vede k jejich vysoké spolehlivosti. Dříve se pouţívaly výhradně pasivní bezpečnostní 

prvky, ale díky technologickému pokroku převáţně v optoelektronice se dnes hojně vyuţívají 

aktivní prvky, avšak stále platí v obecné rovině, ţe čím sloţitější máme systém, tím vyšší 

je pravděpodobnost selhání systému. Jako pasivní bezpečnostní prvek lze uvést například kryt 

zamezující dotyku točících se částí stroje a aktivním bezpečnostním prvkem můţe být 

například systém (AOPD) vyuţívající optoelektronická čidla, které nedovolí spustit lis, pokud 

obsluha operuje v pracovním prostoru, kde by hrozilo nebezpečí zranění [15], [21]. 

3.6 Monitoring 

Monitoring má být plánovanou částí procesu managementu rizik. Výsledky monitoringu 

by měly být zaznamenávány a hlášeny vhodným způsobem. Součástí komplexního posouzení 

a řízení rizik by měla být i dokumentace obsahující: 

 způsob a četnost prováděného posuzování a hodnocení rizik, 

 výsledky auditů a ostatních nástrojů monitoringu, 

 přijatá opatření ke sníţení rizik, způsob a výsledek jejich implementace [21]. 
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3.7 Kontrola efektivity navržených a realizovaných opatření 

Po provedení příslušných opatření se očekává zvýšení bezpečnosti práce, avšak 

důsledkem realizace preventivních opatření mohou vznikat nové rizika spojené s touto 

změnou. Proto se provedení těchto změn musí posuzovat před jejich realizací. Vliv 

provedených opatření se musí prověřovat ještě v přípravné fázi. Zaměstnavatel je povinen 

přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem a kontrolovat jejich účinnost a dodrţování 

[16]. 

3.8 Komunikace a vnímání rizik 

Jelikoţ se nám vţdy nepodaří veškerá rizika zcela eliminovat, některá rizika můţeme 

pouze sníţit na přijatelnou úroveň, mohou nám zůstávat stále zbytková rizika. Zaměstnavatel 

je povinen dle zákoníku práce o těchto rizicích všechny dotčené osoby a subjekty informovat. 

Zaměstnavatel tyto informace musí poskytnout v dostatečném předstihu a vhodným 

způsobem svým zaměstnancům [13], [21]. 

 Cílem předávní informací zaměstnancům je vedení zaměstnanců k bezpečné práci. 

Informování můţe být prováděno různými formami. Základem je bezpečnostní školení. 

Předávání informací nemusí být omezeno pouze na slovní vyjádření, ale lze vhodně doplňovat 

i formou bezpečnostních barev, značek, bezpečnostních tabulek a signálů [13]. 
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4 Statistika pracovní úrazovosti v ČR 

Pracovní úrazovost v České republice má dle statistických údajů z dlouhodobého 

hlediska klesající tendenci. Průběh pracovní úrazovosti je znázorněn na obrázku 3, kde jsou 

uvedeny počty pracovních úrazů za posledních pět let. Data za rok 2010 při zpracování této 

diplomové práce nebyly Českým statistickým úřadem (dále jen ČSU) zveřejněny a proto byly 

vypočteny z dat zveřejněných za 1. pololetí 2010, coţ můţe vést k určitému zkreslení. 

Při porovnání pololetí z jiných let bylo zjištěno, ţe jednotlivé pololetí se od sebe příliš neliší 

a hodnoty za jednotlivé roky mají přibliţně stejné průběhy, coţ znamená, ţe statisticky 

nebude zkreslení příliš velké. Z hodnot v uvedených v grafu počtu pracovních úrazů (obrázek 

3) je patrné, ţe se v roce 2010 přerušil trend klesajícího počtu pracovních úrazů a byl mírně 

navýšen. Toto mírné navýšení je potvrzeno také ve statistikách uvedených v ročních zprávách 

Oblastních inspektorátů práce (dále jen OIP) [3], [14].  
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Obrázek 3 - Graf počtu pracovních úrazů 

Počty pracovních úrazů samozřejmě také závisí i na počtu nemocenských pojištěnců, 

kdy evidentně ovlivnil dynamiku sníţení pracovních úrazů pro rok 2009 a proto zde v graf 

u srovnání vývoje pracovní úrazovosti s počtem pojištěnců (obrázek 4) uvádím srovnání 

vývoje pracovní úrazovosti a počtu nemocenských pojištěnců. Srovnání je uvedeno 

v procentuálním nárůstu, nebo poklesu oproti roku 2006. Uvedením tohoto vývoje byly 

vyvráceny domněnky, ţe k nárůstu pracovních úrazů došlo vlivem nárůstu nemocenských 

pojištěnců. V roce 2010 byl zaznamenán pokračující pokles počtu pojištěnců, i kdyţ tento 

pokles byl ve srovnání s rokem 2009 velmi mírný [3], [14]. 
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Srovnání vývoje pracovní úroazovosti s počtem pojištěnců
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Obrázek 4 - Graf srovnání vývoje pracovní úrazovosti s počtem pojištěnců 

Pro představu četnosti pracovních úrazů rozdělených podle jednotlivých skupin 

klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zde uvádím graf s počtem hlášených případů 

pracovních úrazů na 100 pojištěnců dle skupin CZ-NACE (obrázek 5), ze kterého lze vyčíst, 

ţe skupina C – zpracovatelský průmysl, do které patří posuzovaná zámečnická dílna je na 4. 

místě v porovnání s ostatními skupinami. Pokud bychom neprováděli přepočet pracovních 

úrazů na 100 pojištěnců, mělo by odvětví zpracovatelského průmyslu (C) nejvyšší počet 

pracovních úrazů (41,6% z celkového počtu). V návaznosti na tento fakt je třeba uvést, 

ţe odvětví zpracovatelského průmyslu zahrnuje nejvyšší počet nemocenských pojištěnců 

a to 26% z celkového počtu [3].  
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Obrázek 5 - Počet hlášených případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců dle skupin CZ-NACE 

Legenda: A - Zemědělství, lesnictví a rybářství, B - Těţba a dobývání, C -

Zpracovatelský průmysl, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu, E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady 

a sanacemi, F – Stavebnictví, G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových 

vozidel, H - Doprava a skladování, I - Ubytování, stravování a pohostinství, J - Informační 

a komunikační činnosti, K - Peněţnictví a pojišťovnictví, L - Činnosti v oblasti nemovitostí, 

M - Profesní, vědecké technické činnosti, N - Administrativní a podpůrné činnosti, O - 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení, P – Vzdělávání, Q - Zdravotní 

a sociální péče, R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, S - Ostatní činnosti, Nez. – 

Nezjištěno. 
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5 Právní rámec 

Základní právní normou v BOZP je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a dále zákon 

309/2006 Sb., kterým se zajišťují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

BOZP by se dala rozdělit na dvě základní oblasti. Jedná se o oblast bezpečnosti práce 

a oblast hygieny práce. Toto rozdělení vyplývá z rozdílného posouzení rizik. Management 

rizik při práci vyplývá ze zákoníku práce § 102 a kategorizace prací, ze zákona 

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 37.  V následujícím textu jsou rozebrány 

některé základní legislativní poţadavky pro oblast bezpečnosti a hygieny práce [16]. 

5.1 Oblast bezpečnosti práce 

5.1.1 Zákoník práce 

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

Tento zákon se obecně vztahuje na pracovně právní vztahy, coţ znamená, ţe upravuje 

vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a to v oblasti BOZP. Zákon je rozdělen 

do čtrnácti částí, kde je pátá část spjata s bezpečností a ochanou zdraví při práci. Tato část 

je dále rozdělena na tři hlavy. 

Hlava 1. § 101 - § 102, předcházení ohroţení ţivota a zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci všem fyzickým osobám na pracovišti. V případě plnění úkolů 

na pracovišti dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích 

a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen hradit náklady spojené se zajišťováním 

bezpečnosti. Dále je zaměstnavatel povinen vyhledávat, hodnotit rizika 

a přijímat opatření k jejich odstranění. V případě nemoţnosti odstranění 

rizika je zaměstnavatel povinen rizika vyhodnotit a přijmout opatření 

k omezení jejich působení. 

Hlava 2. § 103 - § 106, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti 

zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům poskytnout 

informace o kategorii jím vykonávané práce, informace o závodní 
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preventivní péči, informovat o výsledcích vyhodnocení rizik na jejich 

pracovišti a s tím spojenými opatřeními. Zaměstnavatel je povinen 

zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. V případě 

mimořádného znečištění, či opotřebení pracovního oděvu nebo obuvi 

je zaměstnavatel povinen poskytnout i pracovní oděv a obuv. 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech pracovních úrazů, přijímat 

opatření k zamezení jejich opakování a vede evidenci zaměstnanců, 

u nichţ byla uznána nemoc z povolání. Zaměstnanec je oprávněn 

odmítnout výkon práce, o níţ se domnívá, ţe ohroţuje jeho ţivot nebo 

zdraví. Zaměstnanec je povinen dbát podle svých moţností o svou vlastní 

bezpečnost, podrobit se preventivním lékařským prohlídkám, dodrţovat 

právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele, dodrţovat při práci 

stanovené pracovní postupy, oznamovat vedoucímu zaměstnanci 

nedostatky a závady na pracovišti a oznamovat vedoucímu zaměstnanci 

svůj pracovní úraz. 

Hlava 3. § 107 - § 108, společná ustanovení. Zde je uvedena účast zaměstnanců, 

odborových organizací nebo zástupců pro oblast BOZP na řešení otázek 

souvisejících s BOZP. 

5.1.2 Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 

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

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

při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Část první tohoto zákona je rozdělena do čtyř částí (hlava I – IV). Hlava první řeší 

poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, organizaci práce, pracovní postupy 

a bezpečnostní značky.  

Hlava druhá řeší předcházení ohroţení ţivota a zdraví. Řeší rizikové faktory pracovních 

podmínek na pracovišti, jako jsou fyzikální, chemické, biologické činitele, mikroklimatické 

podmínky, prach a nadměrnou fyzickou, psychickou a zrakovou zátěţ. Hlava druhá také 
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vymezuje zakázané práce s vyjmenovanými látkami. 

Hlava třetí se zabývá odbornou způsobilostí (při zajišťování úkolů v prevenci rizik) 

a zvláštní odbornou způsobilostí (práce na technických zařízeních, která představují zvýšenou 

míru ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců). 

5.1.3 Související právní předpisy s oblastí bezpečnosti práce 

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

a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů 

a změn.  

Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona 309/2006 Sb. 

§2 vymezuje některé pojmy týkající se tohoto nařízení. Jedná se o pouţívání zařízení, 

nebezpečný prostor, ochranné zařízení, obsluha, průvodní dokumentace, provozní 

dokumentace, místní provozní bezpečnostní předpis a normovou hodnotu. V §3 jsou uvedeny 

minimální poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení. Dále dle §3 musí být zařízení 

vybaveno provozní dokumentací, která je uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Podstatná část této vyhlášky je zrušena navazujícími právními předpisy, avšak doposud 

zůstala část čtvrtá, kde jsou uvedeny základní poţadavky na bezpečnost práce a technických 

zařízení. Tato čtvrtá část je rozdělena do oddílů, kde kaţdý oddíl představuje jednotlivé 

oblasti, jako jsou například obrábění kovů, obrábění dřeva, lisování a stříhání, svařování 

a termické řezání, úpravy nátěrovými hmotami a další. Poţadavky jsou vypsány 

pro jednotlivé druhy technických zařízení zvlášť. 

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

signálů. 

Tento právní předpis uvádí bliţší poţadavky na umístění, tvar, velikost a pouţití vhodné 

výstraţné značky, či signálu (zvukový, světelný, hlasoví atd.). Předpis také uvádí význam 

a tvar značek. V příloze jsou uvedeny jednotlivé značky a jejich pouţití. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
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postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky. 

Jak uţ je z názvu tohoto právního předpisu patrné, jedná se zde o stanovení pracovních 

a technologických postupů pro bezpečné provozování dopravy a provádění jednotlivých 

pracovních operací spojených s provozováním dopravních prostředků. Jednotlivé poţadavky 

jsou rozděleny do čtyř příloh podle jednotlivých druhů dopravních prostředků. Jedná 

se o silniční dopravu (příloha 1), vnitrozemskou plavbu (příloha 2), leteckou dopravu (příloha 

3) a dráţní dopravu (příloha 4). 

5.2 Oblast hygieny práce 

5.2.1 Zákon o ochraně veřejného zdraví 

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

a změn. 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce je důleţitý díl 7 – ochrana zdraví při práci, 

obsaţený v hlavě II, části první. § 37 se zabývá oblastí kategorizace prací. Podle míry výskytu 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce 

zařazují do čtyř kategorií. Dle § 38 můţe měření a vyšetření pro účely zařazení prací 

do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie zaměstnavatel provádět prostřednictvím akreditované 

osoby, nebo drţitele autorizace. § 39 vymezuje pojem riziková práce. Jedná se o takovou 

práci, při níţ je riziko vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. 

§ 40 ukládá zaměstnavateli povinnost vést a uchovávat evidenci zaměstnanců (a dalších 

údajů o nich) vykonávající rizikové práce. 

5.2.2 Související právní předpisy s oblastí hygieny práce 

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

ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Nařízení vlády 361/2007 Sb. je prováděcím předpisem zákona č. 262/2006 Sb. Toto 

nařízení mimo jiné upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické 

limity, metody a způsoby jejich zjišťování; způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska 

ochrany zdraví zaměstnance; minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance; bliţší 

hygienické poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí; bliţší poţadavky na způsob 
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organizace práce a pracovních postupů při zátěţi jednotlivými faktory vyvolávající nebezpečí; 

bliţší poţadavky na práci se zobrazovacími jednotkami. 

V § 2, odstavci 3 je uvedeno, ţe pro rizikové faktory mimo jiné hluk a vibrace upravují 

zvláštní právní předpisy jejich hygienické limity, způsob jejich zjišťování, hodnocení 

a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance. 

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

a vibrací 

Toto nařízení vlády upravuje hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené 

pro výkon pracovních činností zaměstnanců. Část druhá je věnována hluku na pracovišti. 

Jednotlivé paragrafy se tu věnují limitním hodnotám hluku, hodnocení rizika hluku 

a minimálnímu rozsahu opatření k ochraně zdraví zaměstnanců před nepříznivými účinky 

hluku. Část čtvrtá pojednává o vibracích na pracovišti. Tato část pojednává o expozičních 

limitách vibrací přenášených na ruce, stanovení této expozice a hodnocení rizika vibrací.  

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

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. 

Toto nařízení vlády o podmínkách poskytování osobních ochranných prostředků 

stanovuje v §2 vybavení, oděvy a ochranné prostředky, které pro účely tohoto nařízení nejsou 

ochrannými prostředky. §3 uvádí, jaké poţadavky musí ochranné prostředky splňovat. 

Povinnost zaměstnavatele poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

je uvedena v §5. V příloze 2 je uveden výčet jednotlivých ochranných prostředků, příloha 3 

uvádí práce u kterých je vyţadováno ochranné prostředky a příloha 4 vymezuje mnoţství 

mycích a čisticích prostředků dle druhu čistoty práce. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracovní prostředí 

ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona 309/2006 Sb. Nařízení 

se nevztahuje na jakékoliv pracoviště. Výčet pracovišť, na která se toto nařízení vlády 

nevztahuje, je uveden v §2.  

Poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou uváděny v §3.  Jedná se o udrţování 
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pracoviště ve stavu neohroţující bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění 

bezpečného stavu vychází z hodnocení rizik. Před uvedením pracoviště do provozu musí 

zaměstnavatel určit osobu zajišťující bezpečný provoz, údrţbu, úklid, čištění a opravy, zajistit 

uspořádání pracovních prostředků a zařízení podle druhu a vlastností škodlivin, opatření 

k ochraně zdraví před nebezpečnými látkami, opatření pro zdolávání mimořádných událostí, 

zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám. Zaměstnavatel musí zajistit termíny, lhůty 

a rozsah kontrol, zkoušek, revizí. Výsledky musí být po stanovenou dobu uchovávány.  

Další podrobnější poţadavky jsou stanoveny v příloze. Jsou zde uvedeny poţadavky 

na stabilitu a mechanickou odolnost staveb, elektrickou instalaci, průmyslové rozvody, 

potrubní systémy, únikové cesty a východy, střechy, příčky, stropy, podlahy, dopravní 

komunikace, nakládací a vykládací rampy, poskytování první pomoci, venkovní pracoviště, 

skladování a manipulace s materiálem a břemeny. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části je provedeno posouzení rizik dle teoretických postupů a metod 

rozebraných v části teoretické. Na základě výsledků hodnocení rizik jsou navrţena opatření 

ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Praktická část slouţí 

k dosaţení stanoveného cíle. 

Stanoveným cílem této práce je provést posouzení rizik, které by mělo vést ke zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zejména k odstranění nedostatků v plnění právních 

předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Posuzovaná dílna byla přesunuta do nových prostor 

a proces stěhování nebyl ještě zcela dokončen. Dílna je tak provozována ve zkušebním 

provozu, kdy rozmístění přemístitelných strojů není konečné a vše se upravuje průběţně, tak 

aby se dospělo k co moţná nejideálnějšímu stavu rozmístění strojů a lepšímu pracovnímu 

prostředí 

6 Informace o firmě 

Společnost byla zaloţena jako technicko-inţenýrská firma zabývají se realizací projektů 

a finálních dodávek průmyslových aplikací hydraulických, pneumatických a mechatronických 

systémů. Aplikace těchto systémů je především v oblasti hydrauliky pro divadelní techniku 

(obrázek 6), hutě a ocelárny (obrázek 7), koksárenská zařízení, lisy a tvářecí stroje, 

cementárny a strojírenství, včetně lokálních elektronických řídicích systémů [12].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek 6 - Jevištní hydraulické zařízení [12]     Obrázek 7 - Detail hydraulického zařízení 

          v hutní výrobě[12] 
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Výroba probíhá na více pracovištích. Zámečnická dílna, která je předmětem posouzení 

rizik, je pouze jednou z částí této výroby. Na zámečnické dílně probíhají dvě hlavní činnosti. 

Jedná se o montáţ částí hydraulických systému, kde se provádí jejich kompletování spolu 

se servisem poškozených a nefunkčních hydraulických zařízení. Druhou hlavní činností 

je obrábění kovů pomocí číslicově řízených strojů (soustruhu a frézky), pásové přímočaré 

pily, vrtaček (sloupové a radiální) a dvoukotoučové brusky. Na těchto obráběcích strojích 

se vyrábí a upravují jednotlivé součástky, které se následně pouţívají při montáţi 

hydraulických zařízení. 

6.1 Popis výrobních prostor 

Celá dílna má přibliţné rozměry 30 x 19 m. Vysoká je přibliţně 8 m. Hala dílny 

je kovové konstrukce. Stěny haly jsou převáţně z průsvitných, ale neprůhledných plastových 

dílů, které v případě dostatečného slunečního svitu do haly propouští velké mnoţství světla.  

Za slunečních dnů není pracoviště potřeba osvětlovat umělým osvětlením. V případě 

nedostatečného slunečního svitu, převáţně v zimním období a při zataţené obloze, jsou 

jednotlivá pracoviště vybavena umělým osvětlením, které zaručují dostatečné osvětlení 

pracoviště. Podlaha celé dílny je hladce vybetonovaná bez větších nerovností, které by mohly 

být příčinou pracovních úrazů. 

Šatna a odpočinková místnost vyuţívaná zaměstnanci této dílny k odpočinku při polední 

přestávce je v druhém podlaţí nad prostory skladu hutního materiálu. Tato místnost však není 

do této práce zahrnuta. 

Prostory celé dílny byly, pro účely systematického posouzení rizik, rozděleny 

na několik pracovišť dle prováděných prací. Na následujícím schématu (obrázek 8 – Situační 

plán stávajícího stavu) je zobrazeno rozdělení dílny na jednotlivé pracoviště a rozmístění 

strojového parku. 
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Obrázek 8 - Situační plán stávajícího stavu 

Legenda: 

 B40GSM – sloupová vrtačka 

 MASTURN 550 – hrotový soustruh 

 VO50 – radiální vrtačka 

 QUICK 747 – vertikální frézka 

 YCM – určené místo pro budoucí obráběcí centrum 

1) Montáţní prostory 

2) Sklad výrobků a servisní sklad 

3) Obrábění kovů 1 

4) Obrábění kovů 2 

5) Sklad hutního materiálu 

V následujících odstavcích jsou detailněji popsány činnosti prováděné na těchto 

pracovištích. 
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6.1.1 Montážní prostory 

Na místě označovaném jako montáţní prostory se provádí montáţ jednotlivých 

komponentů částí hydraulických systémů (obrázek 9). Hydraulické agregáty nejsou pod 

tlakem a plnění mediem zde neprobíhá, to je prováděno aţ na externím pracovišti, pro které 

je hydraulické zařízení určeno. V montáţních prostorách se provádí také servis. Pracuje se zde 

převáţně s ručním nářadím a elektrickým ručním nářadím jako jsou elektrické ruční vrtačky 

a ruční úhlové a přímé brusky. Při manipulaci s břemeny se často jedná o poměrně velké 

a těţké hydraulické agregáty, které jsou přemisťovány pomocí zdvihacího zařízení 

(mostového jeřábu) a umisťovány na palety. Toto zdvihací zařízení je poháněno motorickým 

pohonem a ovládáno dálkovým ovládáním přímo ze země. Mostové jeřáby umístěné v dílně 

mají maximální nosnost 1 t, coţ znamená, ţe podle vyhlášky 19/1979 Sb. kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

ve znění pozdějších předpisů, nespadají mezi zdvihací vyhrazená technická zařízení [27]. 

Mostové jeřáby jsou, stejně jako prostory dílny, pouze v pronájmu. Povinnost provádět 

pravidelné revize zdvihacích zařízení je tak na straně pronajimatele a nespadá mezi povinnosti 

společnosti. 

Často je také vyuţíván ruční paletový vozík, kterým se přemisťují hydraulické agregáty 

mezi montáţními prostory a prostory servisního skladu a skladu výrobků. 

 

Obrázek 9 – Hydraulické agregáty [12] 

6.1.2  Servisní sklad a sklad výrobků 

Umístění servisního skladu a skladu výrobků je přímo v prostorách dílny. Je oddělen 

od ostatních pracovišť pouze regály (viz. Obrázek 8 – Situační plán stávajícího stavu) 

V regálech je skladováno nářadí a drobný materiál potřebný pro provádění servisních 

a montáţních prací. Manipulace s tímto materiálem a nářadím je převáţně ruční a v některých 
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případech pomocí paletového vozíku. 

Uskladňování hotových výrobků připravených na expedici a různých částí 

hydraulických systémů určených pro servisní opravy je prováděno nejčastěji na paletách 

a v některých případech na prokladech přímo na podlaze. 

6.1.3 Obrábění kovů 1 

Na pracovišti označovaném jako obrábění kovů 1 jsou umístěny dva obráběcí stroje. 

Jedná se o pásovou pilu ARG 300 PLUS H (obrázek 10) a o univerzální hrotový soustruh 

s CNC řízením MASTURN 550 CNC (obrázek 11). Dále jsou zde regály na nástroje 

a příslušenství k těmto strojům. Pásová pila je opatřena vodící dráhou s válečky. Tato vodící 

dráha má délku 3 m před a 2 m za pásovou pilou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Pásová pila ARG 300 PLUS H [12]        Obrázek 11 - MASTURN 550 CNC [12] 

6.1.4 Obrábění kovů 2 

Pracoviště obrábění kovů 2 obsahuje radiální vrtačku VO50 (obrázek 12), vertikální 

obráběcí centrum MCV 754 QUICK (obrázek 13), stojanovou vrtačku B40 GSM 

a dvoukotoučovou brusku SM 250 OPTIMUM. V situačním plánu (obrázek 8) je zakresleno 

také velké obráběcí centrum, které však v dílně zatím chybí. Mělo by být dodáno později, 

ale podlaha pro jeho umístění je jiţ připravena. Jsou zde jiţ zabetonované šrouby 

pro ukotvení, které nesmí být poškozeny a vychýleny z kolmé osy. Proto je toto místo řádně 

označeno a je zamezen přístup do těchto míst. V situačním plánu se musí počítat nejen 

s umístěním stroje, ale také s umístěním menších regálů na nástroje a pomocných odkládacích 
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ploch pro práci na tomto stroji. Tento stroj však není součástí posuzování rizik prováděného 

v rámci této diplomové práce. Na pracovišti obrábění kovů 2 se nachází i rozvodové skříně 

elektrické energie umístěné u zdi skladu hutního materiálu (viz. Obrázek 8 – Situační plán 

stávajícího stavu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 - radiální vrtačka VO50 [12]     Obrázek 13 – obráběcí centrum MCV 754 QUICK [12] 

6.1.5 Sklad drobného hutního materiálu 

Sklad drobného hutního materiálu se nachází v samostatné místnosti za schody 

vedoucími do druhého patra se šatnou a odpočinkovou místností. Jak jiţ označení naznačuje, 

je zde skladován drobný hutní materiál vyuţívaný převáţně při montáţi a servisu 

hydraulických systémů. Tento materiál je uskladněn v pěti regálech. Jejich rozmístění 

je patrné ze situačního plánu materiálu (viz. Obrázek 8 – Situační plán stávajícího stavu). 

Jelikoţ je to malý sklad pouze s drobným materiálem, jedná se zde výhradně o ruční 

manipulaci. 

Na pracovišti jsou umístěny prostředky pro čištění pouze v malých nádobách. Hořlavé 

kapaliny a maziva slouţící pro čištění a mazání strojů ve větším mnoţství jsou umístěny 

ve venkovním prostoru pod přístřeškem. V této práci nejsou posuzována rizika spojená 

se skladováním většího mnoţství těchto chemických látek. 
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6.2 Profesní zařazení na pracovišti 

Na posuzované dílně pracuje celkem 9 osob. Všechny osoby jsou muţi. Tito muţi 

vykonávají profese servisního technika a strojního obráběče. Konkrétně se jedná o 7 

servisních techniků a 2 strojní obráběče. Strojní obráběči jsou odpovědni kaţdý za své 

pracoviště. Jedná se o obrábění kovů 1 a obrábění kovů 2. Jejich práce spočívá převáţně 

v obsluze výše uvedených strojů tj. univerzálního hrotového soustruhu a vertikálního 

obráběcího centra (frézky). Servisní technici provádí práce v rámci celé dílny. Jejich práce 

spočívá v montáţi a servise hydraulických agregátů, s čímţ souvisí práce s ručním nářadím, 

elektrickým přenosným nářadím a také práce na kovoobráběcích strojích jako jsou stojanová 

vrtačka, bruska a pásová pila. Obě dvě profese provádí manipulaci s materiálem a to ruční 

i s pomocí manipulačních prostředků (ruční paletový vozík, zdvihací zařízení). Zdvihací 

zařízení by měly obsluhovat pouze osoby s příslušným osvědčením. 

Pro profese vyskytující se na dílně je zpracována kategorizace prací. Obě dvě profese 

jsou zařazeny do výsledné kategorie 2. Pro strojního obráběče jsou jednotlivé faktory 

pracovních podmínek ovlivňující zařazení do kategorie následující: hluk (2), fyzická zátěţ (2) 

a pracovní poloha (2). Pro servisního technika jsou faktory pracovních podmínek ohodnoceny 

stejně jako u strojního obráběče, ale je zatíţen navíc vibracemi (2) a při montáţi a servise 

ve venkovním prostředí je i zátěţ teplem (2) a zátěţ chladem (1). 
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7 Statistika pracovních úrazů zámečnické dílny 

Data pro následující statistiku pracovních úrazů byla získána z knihy úrazů pro 

posuzovanou zámečnickou dílnu. Jedná se vţdy o drobné úrazy bez trvalých následků. V roce 

2009 došlo k nejvíce úrazům – ke třem. Během ostatních let došlo na posuzované dílně 

vţdy pouze k jednomu pracovnímu úrazu. Záznamy pracovních úrazů z let 2008 – 2010 jsou 

z dřívější dílny před přestěhováním do nových stávajících prostor. 

Společnost, která tuto dílnu provozuje, má více provozů, ale ani statistika pracovních 

úrazů pro celou společnost nevykazuje vysokou úrazovost, coţ je dáno také tím, ţe ostatní 

provozy patří do méně rizikové oblasti pracovních činností. 

V následujících tabulkách (tabulka 1 a 2) jsou uvedeny informace o pracovních úrazech 

v posuzované zámečnické dílně. Tyto informace jsou rozděleny do dvou tabulek, jelikoţ 

se jedná o pracovní úrazy v předchozí dílně a ve stávající dílně. 

Tabulka 1 - Počet úrazů v předchozí dílně 

Předchozí dílna 

Rok Profese 
Délka prac. 

Poměru 
Činnost při níţ došlo k úrazu Druh zranění 

Počet 

úrazů 

2008 
Servisní 

technik 
2 

Špatné došlápnutí z jeřábové 

dráhy na nerovnost terénu 

Podvrtnutý 

kotník 
1 

2009 
Servisní 

technik 
4 

Při chůzi ze schodů špatně 

došlápl a podvrtnul si kotník 

Podvrtnutý 

kotník 

3 
2009 

Strojní 

obráběč 
25 

Při manipulaci s materiálem 

došlo k přetaţení a 

pohmoţdění svalů 

Přetaţení a 

pohmoţdění levé 

strany ţeber 

2009 
Servisní 

technik 
3 

Při manipulaci s materiálem 

po uvolnění břemene 

povolila bedna s materiálem 

Pohmoţdění 

prostředníčku 

levé ruky 

2010 
Strojní 

obráběč 
20 

Při manipulaci s ochranným 

krytem soustruhu zakopl a 

upadl na hranu stolu 

Trţná rána dolní 

čelisti 
1 
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Tabulka 2 - Počet úrazů ve stávající dílně 

Stávající dílna 

Rok Profese 
Délka prac. 

Poměru 
Činnost při níţ došlo k úrazu Druh zranění 

Počet 

úrazů 

2011 
Servisní 

technik 
8 

Při nakládání materiálu došlo 

k přiraţení ruky materiálem 

Pohmoţdění 

prostředníčku 

levé ruky 

1 

Ve stávající dílně v roce 2011 došlo k pouze jednomu pracovnímu úrazu, avšak tato 

hodnota nemusí být pro rok 2011 konečná. 
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Obrázek 14 - Počet pracovních úrazů během uplynulých let 

Shrnutí 

Statistické údaje ukazují, ţe se na pracovišti zámečnické dílny četnost pracovních úrazů 

za jednotlivé roky příliš nemění aţ na rok 2009, který byl výjimkou (viz. Obrázek 14). 

Z uvedených pracovních úrazů vyplývá, ţe v posuzované dílně nejčastěji dochází k úrazům 

při manipulaci s materiálem. Toto zjištění potvrzují i celorepublikové statistiky, kdy se jako 

zdroj pracovního úrazu nejčastěji uvádí materiál, břemena, předměty. 
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8 Identifikace nebezpečí 

Rozdělení dílny na jednotlivá pracoviště bylo provedeno účelně kvůli systematičnosti 

identifikace nebezpečí. Identifikace nebezpečí bude prováděna po jednotlivých pracovištích 

uvedených v předchozí kapitole a poté bude identifikováno nebezpečí vyskytující se na celé 

dílně. 

Pro identifikaci nebezpečí jsem zvolil kombinaci metod nazvaných Kontrolní seznam 

a metody Co se stane kdyţ… Pomocí spojení těchto dvou metod se nejen identifikují 

nebezpečí hrozící na pracovišti, ale také potenciální následky a zároveň jsou ověřena stávající 

opatření, coţ dělá tuto kombinaci metod velmi uţitečnou. 

Metoda kontrolního seznamu byla zvolena z důvodu stanoveného cíle, kterým 

je „hrubé“ posouzení rizik v zámečnické dílně pro zabezpečení právě probíhajícího 

zkušebního provozu tak, aby byly dodrţeny základní bezpečnostní poţadavky  dané právními 

a ostatními předpisy. Vhodnost této metody dokazuje princip pouţití, kdy se porovnává 

skutečný stav na pracovišti s kontrolními otázkami sestavenými na základě poţadavků 

právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Otázky jsou 

formulovány takovým způsobem, aby odpověď ANO prezentovala stav, kdy je poţadavek 

předpisu, či doporučení splněn, a odpověď NE prezentovala nesplnění poţadavku. Odpovědí 

na otázku z kontrolního seznamu je zjištěno pouze splnění či nesplnění poţadavku. V případě, 

ţe není splněn poţadavek právních a ostatních předpisů, následuje otázka „Co se stane 

kdyţ…“ a jsou tak identifikovány potenciální nejhorší předpokládané následky. Z kombinace 

metody kontrolního seznamu a metody Co se stane, kdyţ…jsou identifikována nebezpečí 

a potenciální následky.  

Při sestavování otázek kontrolních seznamů byly potřebné informace shromaţďovány 

z následujících podkladů: 

 právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP podle §349 zákoníku práce [31], 

 knihy úrazů (statistiky pracovních úrazů), 

 osobní prohlídka prostor, pracovního prostředí, strojů a zařízení, 

 osobní rozhovory se zaměstnanci, vedoucími pracovníky, 

 na základě poradenství odborných konzultantů z oboru bezpečnosti práce 

 odborné literatury [12], [15]. 
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Příklad identifikace nebezpečí výňatek z kontrolního seznamu: 

V tabulce 3 je uvedena ukázka z kontrolních seznamů. Kompletní kontrolní seznamy 

jsou pro svoji rozsáhlost uvedeny v příloze 1 této práce. 

Tabulka 3 - Identifikace nebezpečí 

Nebezpečný 

činitel 

Poř. 

č. 

Otázka (poţadavek 

předpisu) 
Ano Ne 

Co se stane 

kdyţ… 
Nebezpečí 

Nejhorší 

předpokládané 

následky 

El. přenosné 

nářadí – 

vrtačky, 

úhlové 

brusky 

125 

Je el. nářadí 

zajištěno proti 

neoprávněné 

manipulaci? 

0 1 

…nebude el. 

nářadí zajištěno 

proti 

neoprávněné 

manipulaci? 

Nezpůsobilost 

obsluhy 

Poranění z důvodu 

neznalosti 

bezpečného 

chování při práci 

s el. nářadím 

        

Vázací 

prostředky 
138 

Jsou vadné a 

poškozené vázací 

prostředky 

označovány a 

vyřazovány 

z pouţití? 

0 1 

…nebudou vadné 

a poškozené 

vázací prostředky 

označovány a 

vyřazovány 

z pouţití? 

Poškozené 

vázací 

prostředky 

Přetrţení vázacího 

prostředku – těţké 

poranění osob 

139 

Jsou vázací 

prostředky 
skladovány na 

předem určeném 

vyhrazeném místě? 

1 0 

…nebudou 

skladovány na 
předem určeném 

vyhrazeném 

místě? 

Poškozené 
vázací 

prostředky 

Přetrţení vázacího 
prostředku – těţké 

poranění osob 

 

Výňatek z kontrolních seznamů zobrazuje kontrolní otázky 125, 138 a 139. U otázek 

125 a 138 bylo shledáno nedodrţení stanoveného poţadavku a s nebezpečím bude nadále 

pracováno – bude prováděno hodnocení rizik. Poţadavek kontrolní otázky 139 je splněn, 

tudíţ nebezpečí dále nebude řešeno. 

Nebezpečí spojená s jednotlivými faktory pracovních podmínek, které jsou výchozí 

pro kategorizaci prací, nebyly v této práci identifikovány. Zařazení jednotlivých profesí 

do příslušných kategorií je uvedeno v předchozí kapitole 6.2 profese na pracovišti.  

V následujících kapitolách jsou uvedena nebezpečí, zjištěná kombinací výše uvedených 

metod, pro jednotlivá pracoviště zámečnické dílny. 

8.1 Montážní prostory 

Nebezpečí identifikovaná na pracovišti montáţní prostory se týkají elektrických 

přenosných nářadí a vázacích prostředků. Konkrétně se jedná o následující nebezpečí: 
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Nezpůsobilost obsluhy – el. přenosné nářadí není zajištěno proti neoprávněnému 

pouţívání neproškolenou osobou, coţ můţe mít za následek poranění z důvodu neznalosti 

bezpečného chování při práci. 

Poškozené vázací prostředky – vadné a poškozené vázací prostředky by měly být 

označovány a vyřazovány z pouţívání a neměly by být skladovány spolu s nepoškozenými 

a pouţívanými prostředky. Jinak by mohlo dojít při neopatrné kontrole k pouţití 

a následnému přetrţení a pádu břemene. Ukázka poškozených vázacích prostředků je uvedena 

v příloze 2. 

Nedostatečná informovanost obsluhy – některé vázací prostředky mají štítky 

s uvedením potřebných informací o nosnosti, datu výroby, délky atd. poničené a informace 

nejsou čitelné. V případě pouţití můţe dojít k nevědomému přetíţení vázacího prostředku 

a tím i k pádu břemene. 

8.2 Sklad výrobků a servisní sklad 

Pro pracoviště skladu výrobků a servisního skladu byla identifikovaná následující 

nebezpečí: 

Nesprávná manipulace s materiálem – k nesprávné manipulaci s materiálem dochází 

při zvedání břemen trhavým pohybem, nebo při kulacení zad. Při těchto činnostech můţe dojít 

k váţnému poranění páteře, kloubů a svalů. Statistické údaje uvedené v kapitole 7 potvrzují, 

ţe k nesprávné manipulaci s materiálem opravdu dochází. 

Přetíţení uţitné plochy – neuvedením povoleného zatíţení na jednotku plochy vzniká 

nebezpečí přetíţení uţitné plochy, které můţe vést aţ k sesunutí materiálu a zranění osob. 

Pohyb nepovolaných osob – neinformovanost o zákazu vstupu vede aţ ke zranění 

nepovolaných osob. 

Přetěţování regálů, nedostatečná informovanost – bez uvedení maximální nosnosti 

regálové buňky a počtu buněk ve sloupci vzniká nebezpečí přetěţování regálů a jejich buněk, 

coţ můţe vést k zřícení regálu a těţkému poranění osob. 

Nepořádek před regály – při neudrţování volného místa před regály můţe snadno 

dojít k zakopnutí o uloţený materiál a k následnému poranění pracovníka. Ukázka nebezpečí 
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nepořádku před regály je uvedena v příloze 2. 

Zdraví ohroţující palety – při nepouţívání zdraví neohroţujících palet hrozí nebezpečí 

zřícení stohu a těţké poranění pohybujících se osob v jeho blízkosti. 

Nevyhrazené místo – při neurčení bezpečného místa pro odstavování ručního 

paletového vozíku hrozí zakopnutí a poranění osob pohybujících se po pracovišti. 

Neinformovanost obsluhy – ruční paletový vozík nemá označení maximální nosnosti, 

coţ vede k nebezpečí přetěţování, poničení vozíku a následnému zranění při manipulaci 

s břemeny. 

8.3 Obrábění kovů 1 

Na pracovišti obrábění kovů 1 se vyskytují tato nebezpečí: 

Nevhodné umístění stroje – obráběcí stroj pila na kov je umístěn tak, ţe jeho obsluha 

stojí zády ke komunikaci. Hrozí zde při nevědomém vstoupení do komunikace nebezpečí 

sraţení obsluhy stroje s pracovníkem, který vyuţívá komunikaci k manipulaci s materiálem. 

Nevhodná podlaha pracoviště – podlaha u obráběcího stroje hrotového soustruhu 

izoluje proti chladu i vlhku, ale neumoţňuje propadávání třísek a hrozí zde propíchnutí 

a pořezání dolních končetin. Ukázka nevhodné podlahy na pracovišti hrotového soustruhu 

je uvedena v příloze 2. 

Omamné výpary – u nádob na materiál určený pro čištění a odmašťování strojů (vlny a 

textilie) chybí víka, coţ způsobuje odpařování těkavých látek, které mohou způsobovat únavu 

a zvýšenou nepozornost. 

8.4 Obrábění kovů 2 

Pracoviště obrábění kovů 2 je s ohledem na prováděné činnosti velmi podobné a proto 

se zde vyskytují i stejná nebezpečí. Jsou tu však některé rozdíly a proto jsou tyto dvě 

pracoviště rozděleny. Identifikovaná nebezpečí jsou: 

Nevhodné umístění stroje – obráběcí stroje sloupová vrtačka a dvoukotoučová bruska 

jsou umístěny nevhodně a to tak, ţe jejich obsluha stojí zády ke komunikaci. Hrozí zde 

při nevědomém vstoupení do komunikace nebezpečí sraţení obsluhy stroje manipulovaným 
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materiálem po komunikaci. 

Omamné výpary – toto nebezpečí bylo identifikováno i na pracovišti obrábění kovů 1. 

Jedná se o stejné nebezpečí, které můţe způsobovat únavu a zvýšenou nepozornost. 

8.5 Sklad hutního materiálu 

I kdyţ se pro sklad výrobků a sklad hutního materiálu často otázky v kontrolních 

seznamech opakují, tak identifikované nebezpečí nemusí být stejné vzhledem k tomu, ţe 

se jedná o jiné pracovní prostředí, avšak shody vyloučeny nejsou. Pro sklad hutního materiálu 

byla identifikována nebezpečí: 

Nesprávná manipulace s materiálem – nebezpečí uváděné jiţ u pracoviště skladu 

výrobků a servisního skladu. Následky nesprávné manipulace s materiálem mohou vést 

aţ k váţnému poranění páteře. 

Pohyb nepovolaných osob – neinformovanost o zákazu vstupu vede aţ ke zranění 

nepovolaných osob. 

Přetěţování regálů – regály na pracovišti skladu hutního materiálu jsou označeny, ale 

označení je nedostatečné a neodpovídá předpisům. 

Nepořádek v uličkách mezi regály – nebezpečí vzniklé zuţováním uliček mezi regály 

různým materiálem a dalšími předměty. Následky nebezpečí vedou k pádu pracovníka 

a následnému naraţení částí těla, zlomení končetin a pohmoţdění. 

8.6 Celá dílna 

Nebezpečí identifikovaná pro celou dílnu jsou nebezpečí, která nelze jednoznačně 

přiřadit pro rozdělené pracoviště a vyskytují se v rámci celé dílny. 

Nevyznačená komunikace – jedná se o nebezpečí způsobené nevyznačením dopravní 

komunikace. S tímto nebezpečím jsou spojena i další identifikovaná nebezpečí jako 

je přehlédnutí značení při poškození značení a zakopnutí, přehlédnutí překáţky umístěné 

na komunikaci. Následky těchto nebezpečí jsou následky způsobené pádem, coţ jsou 

pohmoţděniny, zlomeniny a naraţeniny. 

Vadný ţebřík – nebezpečí spočívá v pouţívání vadných a nekontrolovaných ţebříků, 
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kdy mohou nastat i váţné následky způsobené pádem ze ţebříku. 

Ztráta rovnováhy na ţebříku – při nedodrţování pokynů pro práci na ţebříku vzniká 

nebezpečí, které má váţné následky. U posuzovaného objektu se jedná zejména o lezení nad 

maximální povolenou mez a manipulace s příliš těţkými břemeny. 

Zúţené místo, sníţený profil – absence bezpečnostního značení má za následek moţné 

negativní následky. Jedná se například o zakopnutí a přehlédnutí nebezpečných míst. 
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9 Analýza a hodnocení rizik 

Pro hodnocení rizik jsem zvolil metodu vyvinutou Výzkumným ústavem bezpečnosti 

práce (VÚBP). Jak jsem jiţ v teoretické části této práce uváděl, tato metoda vychází 

z "Návodu pro hodnocení rizik při práci" který pro Evropskou unii vypracovalo Ředitelství 

pro BOZP v Lucembursku [20]. 

Jedná se o jednoduchou bodovou polokvantitativní (semi-kvantitativní) metodu. Metoda 

ke svému hodnocení vyuţívá 3 kritéria. Jedná se o pravděpodobnost vzniku negativního jevu, 

závaţnost následků negativního jevu a expozice nebezpečné situaci. Odhad rizik je proveden 

v tabulkách uvedených v příloze 3 této práce. Do těchto tabulek jsou zapsány hodnoty 

jednotlivých kritérií u kaţdého nebezpečí. 

 Níţe uvedené tabulky 4-6 určují hodnotící stupnice pro jednotlivé kritéria 

(pravděpodobnost, následky a expozici). 

Tabulka 4 - Pravděpodobnost vzniku poškození[20] 

P Pravděpodobnost 

10,0 Lze očekávat (stává se často) 

6,0 Je to moţné 

3,0 Ne příliš obvyklé, ale moţné 

2,0 Ne příliš pravděpodobné, ale jiţ se někde stalo 

1,0 Moţné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo 

0,5 Prakticky nemoţné 

0,0 Vyloučené 

 

Tabulka 5 - Následky (závaţnost) poškození [20] 

N Následky (závaţnost) 

100 Katastrofa (mnoho SÚ, škoda přes 100 mil.Kč) 

40 Závaţná havárie (několik SÚ, škoda přes 10 mil. Kč) 

15 Havárie (jeden SÚ, škoda přes 1 mil. Kč) 

7 Váţná nehoda (těţký úraz, škoda přes 100 tis.Kč) 

3 Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, škoda přes 10 tis.Kč) 

1 Porucha / … (drobné poranění, škoda nad 1 tis. Kč) 
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Tabulka 6 - Expozice nebezpečné situaci [20] 

E Expozice (Jak často vzniká nebezpečná situace) 

10,0 Stále 

6,0 Často (denně) 

3,0 Příleţitostně (týdně) 

2,0 Občas (měsíčně) 

1,0 Zřídka (několikrát za rok) 

0,5 Velmi zřídka (ročně) 

0,0 Ţádná expozice 

 

Po uvedení jednotlivých hodnot k nebezpečí se provede výsledné hodnocení, které 

je zaloţeno na prostém součinu hodnot jednotlivých parametrů a určení míry rizika, které 

se můţe pohybovat v rozmezí hodnot 0 aţ 10000. Na základě výsledku pak rozlišujeme 

úrovně rizik uvedené v následující tabulce 7 : 

Tabulka 7 - Míra rizika [20] 

MR(= P x E x N) Míra rizika expozice rizikovým faktorům 

> 400 velmi vysoké riziko, zastavit činnost 

200 - 400 vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření 

70 - 200 riziko, potřeba nápravné činnosti 

20 - 70 moţné riziko, zvýšit pozornost 

< 20 riziko moţno přijmout 

Analýza a hodnocení rizik bylo provedeno pro všechny identifikované nebezpečí 

v předchozí kapitole. Konkrétní příklad jak bylo nebezpečí hodnoceno, navazuje na ukázku 

z identifikace nebezpečí. 
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Příklad hodnocení rizik výňatek z kontrolního seznamu: 

Příklad hodnocení rizik je uveden v tabulce 8. Pro přehlednost jsou v tabulce hodnocení 

rizik uvedeny pouze věcné informace. Bliţší specifikace nebezpečí jsou uvedeny v kapitole 8 

identifikace nebezpečí. 

Tabulka 8 - Hodnocení rizik 

Nebezpečný 

činitel 

Poř 

č. 
Nebezpečí 

Moţný 

následek 
P N E MR 

Slovní 
vyjádření 

míry 

rizika 

Navrhovaná 

opatření 

El. přenosné 

nářadí – 

úhlové 

brusky, 

vrtačky 

125 
Nezpůsobilost 

obsluhy 

Poranění 

z důvodu 

neznalosti 

bezpečného 

chování při 

práci 

s el. nářadím 

2 7 2 28 

Moţné 

riziko, 

zvýšit 

pozornost 

Určení místa 

pro skladování 

el. nářadí, 

opatření 

zámkem, 

nařízení 

uzamykání 

Vázací 

prostředky 
138 

Poškozené 

vázací 

prostředky 

Přetrţení 

vázacího 

prostředku – 

těţké poranění 
osob 

3 15 3 135 

Riziko, 

potřeba 

nápravné 
činnosti 

Určení místa 

pro ukládání 

vyřazených 

vázacích 
prostředků 

 

Pro riziko vyplívající z nebezpečí nezpůsobilosti obsluhy byla pravděpodobnost 

ohodnocena číslem 2, coţ představuje ne příliš pravděpodobný, ale jiţ se někde stal, 

závaţnost číslem 7, coţ představuje těţký úraz a expozice číslem 2, coţ představuje měsíční 

expozici tímto rizikem. Po vynásobení jednotlivých hodnot byla míra rizika stanovena číslem 

28. Dle tabulky 7 bylo určeno, ţe toto riziko spadá do kategorie „moţné rizika“ u kterých 

je třeba dbát zvýšené pozornosti. Pro riziko vyplývající z nebezpečí poškozených vázacích 

prostředků byla obdobným postupem stanovena míra rizika na hodnotu 135. Dle tabulky 7 

tato hodnota určuje riziko, u kterého je potřeba nápravné činnosti. Tímto postupem byla 

hodnocena všechny rizika vyplývající z identifikovaných nebezpečí. 
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10 Opatření ke snížení rizik 

V závěrečné kapitole jsou navrţena technická, organizační a další opatření ke sníţení 

rizik. Vzhledem ke skutečnosti, ţe posuzovaná zámečnická dílna byla v nedávné době 

přestěhována do nových prostor a funguje prozatím ve zkušebním provozu, zde byly 

předpokládány nedostatky, které se posouzením rizik potvrdily. S ohledem na cíl posouzení 

rizik, kterým je odstranění nejzásadnějších nedostatků a splnění základní úrovně bezpečnosti 

danou právními a ostatními předpisy, je návrh bezpečnostních opatření zaměřen především 

na nepřijatelná rizika, tj. rizika, u kterých je potřeba realizace nápravných činností. 

Identifikovaná zvlášť závaţná rizika vyplívající z hodnocení rizik: 

 Pouţití poškozených vázacích prostředků. 

 Nesprávná manipulace s materiálem. 

 Přetěţování regálů. 

 Ukládání materiálů v manipulačních uličkách skladu. 

 Sraţení obsluhy stroje pracující zády k dopravní komunikaci. 

 Podlaha stanoviště obsluhy kovoobráběcího stroje neumoţňuje propadávání třísek 

 Zranění o překáţky při chůzi po dopravní komunikaci. 

 Zranění při práci na ţebříku pouţíváním vadného ţebříku, nebo ztrátou rovnováhy. 

 Neurčeny odstavní plochy pro ruční manipulační vozík. 

10.1 Návrh opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci: 

Nejprve budou uvedena opatření pro rizika zvlášť závaţná. 

Pouţití poškozených vázacích prostředků 

Mezi skladovanými vázacími prostředky se nachází i vázací prostředky, které jsou 

poškozené a vadné. Vadné a poškozené vázací prostředky musí být označovány a skladovány 

odděleně od pouţívaných vázacích prostředků, které jsou v bezvadném stavu. Pro tyto účely 

musí být vyhrazeno místo pro skladování těchto vadných prostředků a také k tomuto místu 

umístěny potřebné prostředky pro označení vadných a poškozených vázacích prostředků. 

Poškození páteře a poranění kloubů při nesprávné manipulaci s materiálem 

Jako opatření pro sníţení rizik spojených s nesprávnou manipulací s materiálem jsem 
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v příloze (příloha 4) této práce vypracoval Místní řád skladu, ve kterém jsou uvedeny pokyny 

pro bezpečnou manipulaci s břemeny. Na základě těchto pokynů pro bezpečnou manipulaci 

s břemeny musí být provedeno přeškolení všech zaměstnanců provádějící manipulaci 

s břemeny na této dílně.  

Přetěţování regálů 

U regálů musí být trvalé označení štítky s uvedením největší nosnosti buňky 

a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Místo před regály a uličky mezi regály by měly být 

udrţovány stále volné a neměly by být zuţovány. Toto opatření platí pro sklad výrobků 

a servisní sklad i pro sklad hutního materiálu.  

Ukládání materiálů v manipulačních uličkách skladu 

Ve vypracovaném Místním řádu skladu (příloha 4) jsou uvedena pravidla pro 

skladování materiálu, kde je uveden zákaz ukládání materiálu před regály a zarovnávání, 

či zuţování uliček mezi regály. 

Sraţení obsluhy stroje pracující zády k dopravní komunikaci 

Stroje sloupová vrtačka, dvoukotoučová bruska a pila na kov jsou nevhodně umístěny, 

neboť jejich obsluha při práci na stroji stojí zády ke komunikaci. Vyhodnocením rizik byla 

zjištěna potřeba nápravné činnosti. Jako doporučení jsem vypracoval nový situační plán dílny, 

kde je uvedeno nové rozmístění těchto strojů tak, aby bylo toto riziko eliminováno. Návrh 

rozmístění strojů je zobrazen na obrázku 15. Přemístěny byly 3 uvedené stroje. Pila na kov 

byla otočena o 90° a posunuta k zadní části regálu, který patří k pracovišti skladu výrobků 

a servisního skladu. Sloupová vrtačka byla přesunuta k zadní části radiální vrtačky. 

Kotoučová bruska, která nezabírá příliš velký prostor, byla přemístěna na pracoviště Obrábění 

kovů 1. Toto přemístění strojů můţe být provedeno vlastními zaměstnanci pomocí zdvihacích 

zařízení, poněvadţ hmotnost jednotlivých strojů nepřesahuje maximální nosnost (1 tuna) 

zdvihacího zařízení umístěného v dílně. 
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Obrázek 15 - Návrh nového rozmístění strojů 

Legenda: 

 B40GSM – sloupová vrtačka 

 MASTURN 550 – hrotový soustruh 

 VO50 – radiální vrtačka 

 QUICK 747 – vertikální frézka 

 YCM – určené místo pro budoucí obráběcí centrum 

1) Montáţní prostory 

2) Sklad výrobků a servisní sklad 

3) Obrábění kovů 1 

4) Obrábění kovů 2 

5) Sklad hutního materiálu 

Podlaha stanoviště obsluhy kovoobráběcího stroje neumoţňuje propadávání třísek 

Na pracovišti obrábění kovů 1, konkrétně u hrotového soustruhu musí být upravena 

podlaha způsobem, aby bylo umoţněno propadávání třísek po obrábění. Doporučuji upravení 

stávající podlahy patřičným způsobem, nebo pouţití roštové podlahy. 
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Zranění o překáţky při chůzi po dopravní komunikaci 

Na posuzované dílně je sice zřejmé kde vede dopravní komunikace, ale doposud nebyla 

vyznačena a není zamezeno ani stanoveno neukládání materiálu do těchto míst. Vyznačení 

komunikace navrhuji dle uvedení v návrhu nového rozmístění strojů (obrázek 15). Vyznačení 

musí být provedeno ţlutými, nebo bílými pruhy o šířce 100 - 125 mm. Šířka komunikace 

musí být nejméně o 400 mm širší neţ šířka nákladu. V případě pouţívání ručního paletového 

vozíku a pouţívání standardních evropských palet (rozměry 1200 x 800 mm) se jedná 

o minimální šířku komunikace 1600 mm [4]. Dopravní komunikace by měla zajišťovat 

snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší, nebo  jízdu  dopravních  prostředků. (příloha 

vyhlášky [28])  

Zranění při práci na ţebříku vadou ţebříku, nebo ztrátou rovnováhy 

Jako opatření na sníţení rizika při práci na ţebříku byly vypracovány pokyny 

pro bezpečnou práci na ţebříku, které jsou uvedeny v příloze této práce (příloha 5). Tyto 

pokyny by měly být vystaveny na dobře viditelném místě v blízkosti skladování ţebříků 

a musí být provedeno školení na základě těchto pokynů. 

Dalším opatřením pro sníţení rizika při práci na ţebříku doporučuji označení nejvyššího 

místa výstupu na ţebříku. 

Neurčeny odstavní plochy pro ruční manipulační vozík 

Navrhuji určit a vyznačit místo pro odstavování ručního paletového vozíku. Jako 

vhodné místo pro odstavování paletového vozíku bych zvolil místo pod schody, kde 

je minimalizován pohyb osob, coţ téměř eliminuje riziko zranění zakopnutím o odstavený 

vozík.  

Opatření ke sníţení méně závaţných rizik. 

Některá rizika byla vyhodnocena jako méně závaţná, ale stávající opatření neodpovídají 

právním předpisům a proto musí být zavedena i následující bezpečnostní opatření u těchto 

rizik. 

Pouţívat se mohou pouze vázací prostředky se štítky, s uvedenými čitelnými 

informacemi (výrobce, materiál, maximální nosnost, délka). 



 55 

Jak u skladu výrobků a servisního skladu, tak u skladu hutního materiálu musí být 

u vstupu do těchto prostor na dobře viditelném místě umístěna tabulka se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 

Zúţené místa a sníţené profily představují moţné riziko. Pro sníţení tohoto rizika musí 

být tato místa označena ţlutočerným šikmým šrafováním. Označení musí být provedeno 

odolným způsobem a značení se musí udrţovat v bezvadném stavu. Poškození značení 

ohlašovat a v co nejkratším termínu opravovat. 

V případě nezajištění místa ukládání el. přenosných přístrojů můţe dojít k pouţití 

neproškolenou osobou. Navrhuji místo skladování el. přenosných přístrojů opatřit zámkem 

a v případě nepřítomnosti odpovědné osoby toto místo uzamykat. 

Navrhuji pouţívat pouze zdraví neohroţující palety s označením výrobce, typu palety 

a nosnosti palety. Tímto opatřením se předchází pouţívání poškozených a přeplněných palet 

a sniţuje riziko zřícení stohu s materiálem, které by vedlo dále ke zranění zaměstnance 

a poničení skladovaného materiálu. 

Na obou pracovištích obrábění kovů musí být umístěny nádoby opatřeny víkem 

z vhodného materiálu pro umisťování čistícího materiálu a po kaţdé směně tento materiál 

odstraňovat. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit rizika v zámečnické dílně společnosti 

zaměřené na návrh, servis a opravy hydraulických zařízení a stanovit opatření k ochraně 

zdraví zaměstnanců při práci. Identifikace nebezpečí byla provedena pomocí kombinace 

metody kontrolního seznamu a metody Co se stane kdyţ… Pro hodnocení rizik byla zvolena 

bodová metoda vyvinuta Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Na základě tohoto 

zhodnocení rizik byla poté navrţena technická, organizační a další bezpečnostní opatření, 

která by měla vést ke zlepšení pracovních podmínek a zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. Stanovený cíl práce tak byl jednoznačně splněn. 

Jako jedno z nejzávaţnějších rizik bylo vyhodnoceno zranění při manipulaci 

s materiálem, coţ potvrzuje také provedená statistika pracovních úrazů v posuzované dílně 

za poslední roky a také statistika pracovní úrazovosti za celou Českou republiku. Další 

závaţná rizika jsou pouţití poškozených vázacích prostředků, sraţení obsluhy stroje pracující 

zády ke komunikaci, přetěţování regálů a zranění při práci na ţebříku. Při návrhu opatření 

byla pozornost zaměřena zejména na tato nejzávaţnější nepřijatelná rizika a byla navrţena 

následující bezpečnostní opatření. Byl vypracován Místní řád skladu, navrţeno nové 

rozmístění některých strojů, vypracovány pokyny pro bezpečnou práci na ţebříku, navrţeno 

vyznačení komunikace a navrţeno místo odstavování ručního paletového vozíku. Účinná 

prevence se však neobejde bez uvědomělosti a kázně pracovníků. Je důleţité, aby si i sami 

zaměstnanci uvědomovali, ţe bezpečnostní pokyny a předpisy chrání jejich zdraví a tím 

zaujali kladný přístup k dodrţování těchto předpisů a pokynů. 

V České republice je vyhledávání a hodnocení rizik velmi často prováděno zcela 

nedostatečným způsobem, kdy se jen zkopírují rizika z jiţ zpracovaného databázového 

programu do interní dokumentace společnosti a vůbec se neberou v úvahu místní podmínky 

na pracovišti, jejich specifika a kombinace více různých faktorů. Důvodem je, mimo jiné, 

velmi málo specifikovaný postup při identifikaci a hodnocení rizik v rámci právních 

a ostatních předpisů. Místo toho, aby posouzení rizik odhalilo rizika, která skutečně ohroţují 

zaměstnance na daném pracovišti a bylo tak moţné navrhnout účinnou strategii pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, je jen formálně splněna povinnost hodnotit a řídit 

rizika ve formě nekonečně dlouhého elaborátu připraveného pro předloţení kontrolním 

orgánům. 

Předloţená diplomová práce se snaţí provést posouzení rizik způsobem, který je uváděn 
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v odborných publikacích a který je vhodným způsobem upraven pro specifické poţadavky 

společnosti. Dle mého názoru můţe tato práce slouţit jako praktický příklad vyuţití pouţitých 

metod pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. 

Tato diplomová práce je přínosná nejen pro zámečnickou dílnu, pro kterou bylo toto 

posouzení rizik provedeno, ale můţe slouţit také pro další společnosti podobného typu a dále 

pro odborné práce zabývající se problematikou posuzování rizik. 

Po ukončení procesu přestěhování a zkušebního provozu bych pro další zlepšování 

v oblasti BOZP na posuzované dílně doporučoval zpracování detailnějšího posouzení rizik 

a to i s ohledem na selhání lidského činitele. Domnívám se, ţe povinnost zaměstnanců 

dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele jsou často porušovány. Toto 

tvrzení je však třeba podloţit vědeckými metodami, na základě kterých by se určili příčiny 

a dále by byly doporučeny opatření k minimalizaci tohoto negativního chování. 
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