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Anotace 

Chejn Z., Návrh opatření na zajištění BOZP v prostorách s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do volné hloubky. VŠB-TU Ostrava, 2011, diplomová práce. 

Klíčová slova: slévárenství, pád z výšky, volná hloubka, opatření k odstranění rizika, 

zachycovací postroj 

Diplomová práce řeší problematiku prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou na 

provozu slévárna hutnicko-strojírenské společnosti. V úvodní části práce je popis historie  

a technologie slévání. Autor dále identifikuje místa s nebezpečím pádu, navrhuje opatření 

k odstranění rizika a vytváří pracovní postupy pro tyto práce. V další  kapitole navrhuje 

vlastní konstrukci, která má zajistit bezpečný pohyb zaměstnanců pracujících na modelu 

v licí jámě.  

 

Annotation 

Chejn Z., Proposal of Ensuring OSH in Spaces with the Hazard of Fall form Height. VŠB-

TU Ostrava, 2011, diploma thesis. 

Keywords: foundry, a fall from a height, a loose depth, measures to eliminate the risk, 

body harness 

This thesis deals with the issues of working at height or above free space on the 

foundry of engineering company. In the first part is a description of the history and 

technology of casting. Author also identifies areas with risk of falls, proposes measures to 

eliminate risk and create workflows for these works. The next chapter proposes its own 

structure, to ensure safe movement of employees working on a model in casting pit. 
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1. Úvod 

Návrh na téma byl zadán společností poskytující sluţby v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci pro hutnicko-strojírenskou společnost z důvodu aplikace 

inovativních přístupů k problematice.  

Nařízení vlády 362/2005 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, 

upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci na pracovištích, na nichţ jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu  

z výšky nebo pádu do volné hloubky a stanovuje bliţší poţadavky na bezpečný provoz  

a pouţívání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou.  

Cílem mé práce je identifikovat místa s nebezpečím pádu pracovníků z výšky nebo do 

volné hloubky, zajistit dle platné legislativy bezpečnost a ochranu zdraví při práci v těchto 

prostorách a navrhnout opatření k eliminaci či sníţení tohoto rizika. Náplní práce je také 

vypracování bezpečných postupů, které budou spolu s identifikací míst s nebezpečím pádu 

slouţit hutnicko-strojírenské společnosti jako podklad pro zpracování vnitropodnikového 

předpisu pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou ve slévárně. 
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2. Společnost 

Hutnicko-strojírenská společnost byla zaloţena v 19. století. Společnost měla 

strategickou polohu – jednak se všechny potřebné suroviny pro výrobu ţeleza nacházely 

poblíţ, jednak stály na trase plánované ţeleznice z Vídně do polských solných dolů. Právě 

pro tuto trasu měla společnost dodávat kolejnice ve významném mnoţství. Provoz byl 

zahájen na podzim roku 1830 zapálením první pudlovací pece v Rakousku. První vysoká 

koksová pec v monarchii zde byla uvedena do provozu v roce 1836. S příchodem nového 

vlastníka začal vznikat unikátní soběstačný komplex a jedno z největších monopolních 

sdruţení v Evropě. Strojírna vyráběla parní stroje, mosty, ţelezniční vagony, důlní a hutní 

stroje, ţelezniční kola a výhybky.  

Jen o třicet let později bylo vytvořeno významné horní a hutní těţařstvo a byl zahájen 

rozsáhlý sociální program a modernizace výroby. První válcovna trub v Rakousku byla 

postavena v roce 1883. Byl vybudován závod na litou ocel, zahájena výroba pancéřových 

desek a lodních hřídelí.  Do roku 1906 se datuje sériová produkce další významné 

komodity - ocelových lahví. Na počátku 20. století stála společnost svou vysokou úrovní 

technického vybavení, objemem produkce a nízkými výrobními náklady na čele 

Evropských ţelezáren. Po válce se společnost rozhodujícím způsobem své strojírenské 

produkce podílí na výstavbě jiných ţelezáren. Byla zde vybudována i výrobní základna 

jaderné energetiky. [7] 

Společnost a jejich produkce se staly pro celkový rozvoj národního hospodářství zcela 

mimořádné. Vznikaly zde výrobky pro energetiku (i jadernou), zařízení na výrobu oceli, 

sekundární metalurgie, kontilití, aglomerace, koksovny nebo velkostroje pro povrchovou 

těţbu.  

Po privatizaci nastoupila akciová společnost cestu k získání čelního postavení ve 

výrobě vybraných strojírenských výrobků, k dosaţení vyššího stupně finálních dodávek  

a ke zvýšení efektivnosti dodávek i sluţeb. V současnosti je společnost rozdělena na 

mnoho dceřiných společností vyrábějících odlišné produkty, kterými jsou zalomené hřídele 

a díly lodí, výkovky a odlitky, převodovky, tlakové ocelové láhve, LPG láhve, hasící 

technika a informační technologie. 
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3. Slévárenství 

3.1  Historie slévárenství 

Slévárenství se jako obor vyvinulo z řemeslné výroby, jejíţ kořeny sahají hluboko do 

minulosti. Postupy odlévání kovů ovládali lidé jiţ před pěti tisící lety (obrázek 1). Teprve 

v 19. a především ve 20. století se slévárenství stalo oborem, který významně zasáhl do 

rozvoje společnosti. Hlavním spotřebitelem slévárenských odlitků je zejména 

automobilový, energetický a spotřební průmysl, ale snad neexistuje obor, ve kterém by 

nebylo odlitků potřeba. 

 

Obrázek 1: Bronzová figura Tanečnice, Indie, 3000 př.n.l. 

Ve druhé polovině 20. století byla v návaznosti na tradici slévárenství v našich zemích 

vybudována mohutná výrobní základna slévárenského průmyslu a tehdejší Československo 

se produkcí odlitků vztaţenou na jednoho obyvatele dostalo na první místo ve světě. Po 

roce 1989 nastaly, stejně jako v ostatních průmyslových oblastech, kvantitativní  

i kvalitativní změny. Slévárny se privatizovaly, velké podniky se členily do menších 

struktur, některé slévárny zanikly, avšak vzniklo mnoho nových především v oblasti 

odlévání slitin hliníku.  
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V době recese je situace obtíţná, ve slévárenství vzniká přebytek výrobních kapacit, 

coţ je na druhé straně příleţitost pro oblast vědy, výzkumu a úsilí sléváren za účelem 

zlepšování kvality odlitků a tím udrţení konkurenceschopnosti.  

Český slévárenský průmysl vyrábí odlitky ze slitin ţeleza i neţelezných kovů. 

Hmotnost odlitků se pohybuje od gramů po desítky aţ stovky tun. Slévárny se svým 

portfoliem zaměřují buď na sériovou či hromadnou výrobu pro automobilový a spotřební 

průmysl, nebo na výrobu kusovou pro speciální aplikace. Sériovosti a nárokům na kvalitu 

jsou pak podřizovány i pouţívané technologie. Slévárny v České Republice vyuţívají 

technologie gravitačního odlévání do formovacích směsí pojených nasyrovo, vodním 

sklem a pryskyřicemi vytvrzovanými za studena i tepla. Do kovových forem se odlévá 

gravitačně i pod tlakem. Jsou rovněţ zastoupeny technologie přesného lití do skořepin  

a metody vytavitelného a spalitelného modelu. České slévárenství svými kapacitami  

i různorodostí technologií je schopno splnit i ty nejnáročnější poţadavky odběratelů. [8] 

Výhodou slévárenské technologie je dobrá konkurenceschopnost ve vztahu k ostatním 

výrobním technologiím a materiálům. Při porovnání specifických nákladů na dosaţení 

pevnostních hodnot výrobku mohou být odlitky dobrou náhradou především tvářených 

dílů. Vedle technologických a ekonomických kritérií hovoří pro odlitky v konkurenci 

s jinými výrobky i dlouhá ţivotnost a úplná recyklovatelnost. 
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3.2  Technologické operace ve slévárně 

Slévárenství se definuje jako technologie, která se zabývá jednak vlastním 

technologickým procesem výroby odlitků ze slitin kovů, tak i vlastnostmi základních  

a pomocných surovin pouţívaných pro tuto výrobu. Slévárenská technologie je v určité 

oblasti pouţití velmi efektivní způsob, jak vyrobit strojní součást poţadovaného tvaru  

a vlastností. Efektivnost a výhody slévárenské technologie jsou ovšem na druhé straně 

kompenzovány poměrně vysokou technologickou a organizační náročností výrobního 

procesu.  

Technologická náročnost je dána skutečností, ţe pro efektivní výrobu odlitků je 

nezbytná znalost a uplatnění celé řady vědních disciplín, jako fyzikální a koloidní chemie, 

sdílení tepla, termodynamika a dalších. K tomu přispívají vysoké a proměnlivé teploty, za 

kterých jednotlivé etapy výrobního procesu probíhají. Ty jednak znesnadňují sledování 

průběhu procesu, jednak ztěţují jeho exaktní rozbor. Organizační náročnost slévárenské 

výroby je pak dána odlišností dílčích výrobních technologií (výroba modelů, forem, tavení 

a lití) a tím i odlišnost výrobních zařízení.  

Výroba odlitků se v zásadě provádí do jednorázových (pískových) nebo trvalých 

(kovových) forem. Výroba do pískových forem je nejuniverzálnější metodou, jak 

vzhledem k odlévané slitině, tak i velikosti odlitku. Odlévání do kovových forem pak 

zajišťuje zpravidla vyšší přesnost. Je omezeno cenou formy, velikostí odlitku i jeho 

materiálem. Je vhodné zejména pro sériovou výrobu odlitků převáţně z neţelezných slitin. 

Zjednodušené schéma celého pracovního postupu při výrobě odlitků do netrvalých forem 

zobrazuje obrázek 2. [3] 
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Obrázek 2: Schéma pracovního postupu na slévárně 
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Slévárenské formy se zhotovují ve formovně. Do nich se pak případně vkládají jádra, 

vyrobena v jaderně, která tvoří dutiny budoucího odlitku. Sloţené formy postupují na licí 

pole, kde se do dutiny formy odlévá roztavený kov, připravený v tavicím zařízení. Formy 

na odlitky větších velikostí se sestavují přímo v licím poli. Vzniklý odlitek určitou dobu 

chladne a pak se z formy vyjímá (vytlouká). Dále se odstraňuje vtoková soustava, výfuky, 

případně nálitky a přes čistírnu a hrubovnu postupuje odlitek do expedice.  

Výroba odlitků ve slévárně je doprovázena značným pohybem hmot. Tento pohyb je 

moţno rozdělit do čtyř okruhů.  

Pohyb modelů a jaderníků. Modely a jaderníky přicházejí ze skladu modelů do 

formovny a jaderny, odtud po zhotovení poţadovaného počtu forem se vracejí zpět do 

skladu.  

Pohyb formovacích rámů. Ze skladu formovacích rámů přichází rám do formovny. 

Zde se zhotoví forma a vloţí se do ní jádra. Po odlití v licím poli a vychladnutí se odlitek 

z formy vytlouká a rám se vrací do skladu rámů.  

Pohyb formovacích hmot. Z přípravny formovacích směsí postupuje směs do 

formovny a jaderny. V případě větších odlitků přímo do licího pole. Po odlití odlitků  

a vytlučení z formovacího rámu se směs upravuje a regeneruje. Regenerovaný vratný písek 

se opět pouţívá pro přípravu nové směsi. Protoţe se určité mnoţství směsi během tohoto 

pohybu ztrácí, jsou tyto ztráty doplňovány novými hmotami ze skladu. Průměrná spotřeba 

písku ve slévárně litiny je cca 6 tun na jednu tunu odlitku, z čehoţ spotřeba nového písku 

představuje cca 0,6 tun.  

Pohyb materiálu na odlitky. Kovová vsázka přichází do tavícího zařízení ze skladu 

vsázkových materiálů, ve kterém se soustřeďuje i odpad ze slévárny, tj. části vtokových 

soustav, výfuků, odlitků či zmetků.  

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe při výrobě odlitků klade přesun značného mnoţství 

materiálu slévárnou nároky nejen na koordinovanou dopravu jednotlivých komponentů,  

ale i na bezpečnost a organizaci práce. [2] 
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4. Statistika úrazovosti 

Statistické údaje o úrazech zpracovává téměř kaţdá společnost. Tyto informace jsou 

důleţité z hlediska jejich přehlednosti, uvádějí četnost jednotlivých úrazů dle jejich 

závaţnosti, typu pracovní směny či délce doby absence zaměstnance. Kaţdý pracovní úraz 

by měl z hlediska bezpečnosti práce vést ke zlepšení bezpečnostních opatření  

a k posouzení, zda je práce bezpečná a přijatá opatření funkční a dostačující.  

Níţe uvedené statistické údaje mi předala společnost, která poskytuje sluţby v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro hutnicko-strojírenskou společnost, a to 

za období let 2007-2010. Statistické hodnoty jsou pro přehlednost zpracovány do tabulek  

a grafů. Zpracované údaje ukazují stav pracovní úrazovosti rozdělené podle jednotlivých 

úseků provozu, příčiny úrazu a pracovních směn. [1] 

Tabulka 1: Počet pracovních úrazů v letech 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010 

Počet pracovních úrazů 8 5 6 2 

 

 

Graf 1: Počet úrazů v jednotlivých letech 
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Tabulka 2: Úrazy dle pracovní směny 

 2007 2008 2009 2010 období 2007-2010 

Ranní           6.00-14.00 4 3 5 5 13 

Odpolední   14.00-22.00 3 0 1 1 5 

Noční          22.00-6.00 1 2 0 0 3 

 

Tabulka 3: Úrazy dle částí provozu slévárny 

 2007 2008 2009 2010 období 2007-2010 

Strojnická dílna 1 0 0 0 1 

Formovna 3 3 4 1 11 

Čistírna 4 1 1 1 7 

Modelárna 0 1 1 0 2 

 

 

Graf 2: Úrazy dle pracovní směny   Graf 3: Úrazy dle části provozu slévárny 

 

Graf 1 ukazuje klesající tendenci nehodovosti v provozu v průběhu posledních čtyř let.  

Nejvíce úrazů se dle statistických údajů uvedených v tabulce 2 stává na ranní směně, 

následuje odpolední a noční směna. Tabulka 3 udává nejnebezpečnější úsek provozu, 

kterým je Formovna.  
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Nejdůleţitější je však tabulka 4, třídící informace dle příčiny úrazu, která ukazuje na 

riziko pádu z výšky nebo do volné hloubky.  

Tabulka 4: Třídění dle příčiny pracovního úrazu 

 2007 2008 2009 2010 období 2007-2010 

Manipulace s materiálem - 

poranění ruky 
4 0 0 0 4 

Manipulace s materiálem - 

poranění nohy 
1 2 0 0 3 

Manipulace s materiálem - 

zlomenina 
1 1 0 0 2 

Pád z výšky nebo do volné hloubky - 

podvrtnutí, pohmoţdění, zlomenina 
1 0 4 1 6 

Manipulace s materiálem - 

popálení 
1 2 1 0 4 

Pád předmětu na pracovníka –  

poranění hlavy, trupu, končetin 
0 1 0 1 2 

 

 

Graf 4: Úrazy dle příčiny 
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5.  Rizika při práci ve výškách 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je neodmyslitelnou součástí kaţdého pracoviště. 

Zvýšené riziko vzniku pracovního úrazu je na pracovištích, kde se pracovník pohybuje ve 

výšce nebo nad volnou hloubkou, kde hrozí pád z výšky, do hloubky, propadnutí nebo 

sesutí. Zaměstnavatelé, projektanti, realizační firmy, zaměstnanci a všichni ti, kteří práce 

řídí, jsou povinni stanovit, vyţadovat a dodrţovat bezpečnost při práci a bezpečné 

vybavení, dostatečnou ochranou a potřebné poučení zaměstnanců provádějících rizikové 

práce a sníţit tak pracovní rizika na minimum. Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

musí být zajištěna bezpečnost nejen ve výšce, ale téţ ochrana osob nad a pod pracovištěm, 

včetně potřebného bezpečnostního odstupu. [6] 

Existují dva způsoby zajištění bezpečnosti pracovníků při práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou:  kolektivní zajištění 

 osobní zajištění 

Pod pojmem „kolektivní zajištění“ se rozumí ochranné a záchytné konstrukce. 

Poţadavky na ně jsou uvedeny v příslušných normách. Vedle normových poţadavků je 

nezbytné dodrţovat i návody pro montáţ a pouţívání, dodávané s těmito konstrukcemi, 

případně i konkrétně navrţené technologické postupy. Při pouţití kolektivního zajištění 

proti pádu na volném okraji i proti propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí lze při 

práci na souvislých plochách chránit pouze vymezené místo práce, nikoliv celou plochu. 

"Osobní zajištění", tj. prostředky proti pádu, se pouţije v těch případech, kdy charakter 

prací neumoţňuje nebo značně komplikuje pouţití technické konstrukce. Prostředky 

osobního zajištění musí být označeny CE a musí k nim být přiloţen návod, obsahující 

veškeré poţadavky na pouţívání, seřizování, prohlídky, údrţbu, skladování, ap., před 

kaţdým pouţitím a po pouţití musí pracovník provést vizuální prohlídku jím pouţívaných 

OOPP, odborné prohlídky a zkoušky funkce u provozovaných OOPP se provádějí podle 

poţadavků v návodu výrobce. [13][14] 
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Problematika zajištění bezpečnosti práce týkající se rizika pádu z výšky nebo do volné 

hloubky je zakotvena v následujících zákonech a nařízeních vlády: 

Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce; 

Zákon 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; 

Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; 

Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., další poţadavky na způsob organizace práce  

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a pouţívání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

5.1  Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

Zaměstnavatel je dle §102 povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní 

prostředí a podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijetím 

opatření k předcházení rizikům. Prevence rizik představuje všechna opatření k zajištění 

BOZP, opatření zaměstnavatele mající za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat. Zaměstnavatel je dále povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Pokud je riziko neodstranitelné, zaměstnavatel ho 

vyhodnotí a přijme opatření k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti  

a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Zaměstnavatel má povinnost přizpůsobovat 

opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodrţování. V §103 

písmena f se uvádí, ţe zaměstnavatel je povinen cit: „zajistit zaměstnancům, zejména 

zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce 

dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, 

podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, 
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zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu 

před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště“. [10] Z toho 

vyplývá, ţe zdaleka nestačí zaměstnance seznámit pouze s moţným rizikem, v našem 

případě pádem z výšky nebo do volné hloubky. Jako zaměstnavatel mám za povinnost 

zaměstnanci oznámit, jaká opatření jsem učinil k tomu, abych tato rizika eliminoval, 

případně odstranil úplně. V případě práce ve výškách to znamená, ţe je povinen 

zaměstnanci podat instrukce jakou ochranu proti pádu pouţít, včetně praktické ukázky, jak 

správně osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu pouţít. Dále mi zákon udává 

povinnost zaměstnance seznámit s dalšími způsoby případné ochrany proti pádu  

a v neposlední řadě jej seznámit s technologickým postupem, včetně uvedení např. 

kotevních míst, způsobem přivolání záchrany apod. Nakonec je nutno zaměstnanci sdělit 

údaje o přijatelnosti rizika.  

 

5.2  Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci 

Otázku pádů z výšky a ochranu před pádem řeší i zákon 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. Zvláště pak je nutno připomenout ustanovení §5 Poţadavky 

na organizaci práce a pracovní postupy tohoto zákona. Zaměstnavatel je povinen 

organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodrţovány zásady bezpečného 

chování na pracovišti a aby zaměstnanci: a) nevykonávali činnosti jednotvárné  

a jednostranně zatěţující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány 

bezpečnostními přestávkami. V případech stanovených zvláštními právními předpisy musí 

být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena; b) nebyli 

ohroţeni padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály; c) byli chráněni proti 

pádu nebo zřícení; d) nebyli ohroţeni dopravou na pracovištích; e) na pracovišti se 

zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich 

ochranu nezajistí jinak; f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která můţe poškodit 

zdraví, zejména páteř. Z čehoţ plyne, ţe na kaţdou práci ve výšce nebo nad volnou 

hloubkou musí být vypracován a stanoven pracovní postup, tak aby byl splněn poţadavek 

dle výše citovaného zákona. [11] 



16 
 

5.3  Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Další zmínka o poţadavcích na práce ve výškách je v nařízení vlády 591/2006 Sb.,  

o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. V příloze 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení 

ţivota nebo poškození zdraví, při jejichţ provádění vzniká povinnost zpracovat plán, se 

uvádí, ţe pokud zaměstnanec pracuje ve výšce větší neţ 10m, musíme ho s tímto plánem  

seznámit. [12] 

5.4  Všeobecné poţadavky nařízení vlády 362/2005 Sb. vztahující se 

k provozu slévárna 

Základní poţadavek na problematiku práce ve výškách je stanoven v § 3 odst. 1 

nařízení vlády 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zde se konstatuje, ţe 

„zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců  

z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo jejich bezpečnému zachycení  

a zajistí jejich provádění“ v případech pracovišť nacházejících se v libovolné výšce nad 

vodou nebo látkami ohroţujícími v případě pádu ţivot nebo zdraví a na všech ostatních 

pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leţí ve výšce nad 1,5 m, resp. volná 

hloubka pod nimi přesahuje 1,5 m. Odst. 2 a 3 uvádí dva moţné způsoby zajištění – 

kolektivní a osobní. Přičemţ je upřednostňována ochrana kolektivní před osobní. V odst. 4 

jsou uvedeny moţnosti, kdy není nutné ochranu proti pádu provádět. Jedná se vesměs  

o případy ze stavební praxe. Částečně nové poţadavky jsou v odstavci 5. Zde jsou 

opakovány poţadavky z předchozího odstavce na zajišťování otvorů a dále nově je uveden 

poţadavek i na zajišťování otvorů ve svislých stěnách, pokud tyto otvory přesahují 

uvedené rozměry. 

Zbývající odstavce 6-8 kopírují poţadavky na zajištění nářadí a materiálu při práci ve 

výšce, zvyšování místa práce, přerušení prací z klimatických důvodů a práce vykonávané 

osamoceně. Dodrţení dalších poţadavků uvedených v příloze nařízení vlády řeší § 4, kdyţ 

uvádí, ţe zajištění jejich dodrţení je povinností zaměstnavatele. [13] 
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5.5  Poţadavky na organizaci práce a bezpečný provoz při práci ve výškách 

a nad volnou hloubkou na provoze slévárna 

Část I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

V této části jsou stanoveny obecné poţadavky na technické konstrukce vyskytující se 

při pracích ve výšce. Je zde uvedeno, ţe při řešení uspořádání, montáţe, demontáţe, 

zajištění stability a únosnosti, kontroly a pouţívání se vychází z průvodní nebo provozní 

dokumentace, kde se tyto informace vyskytují. Konkrétní údaje na technickou konstrukci 

stanoví bod 4. Zde se pro zábradlí stanoví poţadavek, ţe musí být alespoň tvořeno horní 

tyčí o výšce nejméně 1,1 m a zaráţkou u podlahy o výšce minimálně 0,15 m.  

 

Část II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

V této části se příloha k nařízení vlády věnuje pouţití osobního zajištění při práci ve 

výšce. Toto zajištění se dělí na dvě skupiny. Pracovní polohovací systém, při kterém 

nemůţe dojít k pádu – připevněním na místě práce nebo omezením pohybu k místu pádu  

a systém zachycení pádu, kdy jiţ k pádu došlo a tento je zachycen prostředky osobního 

zajištění. U zachycení pádu je zdůrazněn poţadavek na řešení vyproštění zachycené osoby 

a upozornění na posouzení výšky nad překáţkou, o kterou by se padající mohl před 

zachycením pádu zranit. Není zde uvedena jednoznačná hodnota pevnosti kotevního bodu, 

ale je zde uveden poţadavek, ţe ve směru pádu musí být dostatečně odolné. Bod 7 je jiţ 

konkrétní, kdyţ popisuje podmínky pouţití závěsu na laně s prostředky pro pracovní 

polohování. Do toho spadají závěsy pomocí horolezecké osmy, pouţití horolezeckých 

sedáků a sedaček. Jejich pouţití musí být kombinováno s druhým zajišťovacím lanem.  

K tomu bude třeba pouţít i odpovídající prostředky pro zachycení pádu - zachycovací 

postroj, bezpečnostní brzda. Trochu nesystematicky je do tohoto bodu přiřazen poţadavek 

na zajištění nářadí proti pádu. V posledním písmenu bodu 7 se pak opakuje poţadavek  

z bodu 5 na technologický postup s doplněným poţadavkem o dozor nad ve výšce 

pracujícím zaměstnancem. Bod 8 je obdobný bodu 6. Hovoří se zde o výjimečných 

okolnostech, při kterých po posouzení rizik by pouţití druhého lana mohlo být 

nebezpečnější neţ s jedním lanem. V tom případě je zde poţadavek, ţe součásti systému 

jsou k tomu výrobcem určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené ţivotnosti. 

Takovýto případ nejspíš nastane při vyproštění zraněné osoby, odvrácení nebezpečí apod. 

Poslední bod 9 se pak týká školení zaměstnance pro předpokládané činnosti se 

zdůrazněním školení na vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 



18 
 

Část III. Používání žebříků 

Ţebřík můţe být pouţit při práci ve výšce pouze v  případech, kdy pouţití jiných 

bezpečnějších prostředků není s  ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, pouţití takových prostředků 

neumoţňují. Při výstupu a sestupu musí být zaměstnanec obrácen obličejem k  ţebříku  

a v  kaţdém okamţiku musí mít moţnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Na 

ţebříku se smí pohybovat pouze jedna osoba a snášet či vynášet břemena do hmotnosti 

maximálně 15kg. Při ustavení ţebříku je nutné zachovat přesah 1,1m, jeho sklon 2,5:1, 

přičemţ za příčlemi musí zůstat volný prostor minimálně 0,18m a u paty ze strany přístupu 

0,6m. Ţebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. 

Přenosný ţebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné, přičemţ maximální přípustná 

délka je stanovena na 12m. 

 

Část IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu 

(hřebíky, šrouby apod.) musí být pouţita vhodná výstroj nebo k  tomu účelu upravený 

pracovní oděv. 

Část V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v  jeho okolí 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k  povaze práce hrozí riziko pádu 

osob, je nutné vţdy bezpečně zajistit. Pro provoz slévárny je tedy nutné zajistit ohrazení 

přístupového schodiště k přechodovým lávkám k jeřábům dvoutyčovým zábradlím  

o výšce nejméně 1,1 m s  tyčemi upevněnými na nosných sloupcích  

s  dostatečnou stabilitou. 

 

Část VII. Dočasné stavební konstrukce 

Jedná se o nově řešenou problematiku, která byla řešena ve vyhlášce odkazy na  

ČSN řady 73. Je zde obecně dáno, ţe montáţ, demontáţ a pouţívání dočasných stavebních 

konstrukcí (lešení, bednění, ochranné a záchytné konstrukce) musí být prováděno podle 

dokumentace, návodů či nákresů, jeţ musí být zaměstnancům k dispozici. Pokud tato 

dokumentace chybí, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet 
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pevnosti a stability a tato osoba i navrhne konkrétní postup montáţe, pouţívání  

a demontáţe. Další bod 4 pak stanoví obecné poţadavky na konstrukce. Významnou je 

povinnost označit nedokončené konstrukce bezpečnostními značkami, případně vhodnými 

zábranami zamezit jejich pouţití. Dále je zde uvedeno provádění odborných prohlídek. 

Jejich četnost musí být opět dána v průvodní dokumentaci. Bod 7 řeší otázku kvalifikace 

zaměstnanců k montáţi konstrukcí. Opět se zde objevuje odborně způsobilá osoba, která 

by měla řídit montáţní práce. Zaměstnanci mohou provádět montáţ, demontáţ a podstatné 

úpravy, pokud byli vyškoleni dle v bodě 7 uvedené osnovy a jejich znalosti a dovednosti 

byly ověřeny. Povinností zaměstnavatele je stanovit obsah a četnost školení, způsob 

ověřování znalostí, vedení dokumentace o školení.  

 

Část XI. Školení zaměstnanců 

Tato část určuje povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům  

v dostatečném rozsahu školení, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 

zaměstnanci nemohou pracovat z  pevných a bezpečných pracovních podlah. [14] 

 

Návrh bezpečnostní instrukce, která bude přístupná všem zaměstnancům pracujícím ve 

výšce nebo nad volnou hloubkou formou tabulky, umístěné viditelně přímo na provoze 

v místech, kde toto nebezpečí hrozí.  

- vţdy dodrţuj technologické postupy a platné bezpečnostní předpisy pro práci ve 

výškách a v prohlubních; 

- při závratích nebo nesnášenlivosti pracovat ve výšce je třeba tuto skutečnost ohlásit 

nadřízenému; 

- při práci na ţebříku nikdy nevstupuj na poslední příčel – hrozí pád z výšky; 

- nikdy nenechávej leţet nářadí nebo materiál volně, neboť jejich pád můţe zapříčinit 

úraz jiné osoby; 

- vţdy pouţívej předepsané ochranné pracovní prostředky a vhodnou obuv; 

- udrţuj prostředky kolektivní i individuální ochrany v předepsaném stavu. 
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6. Identifikace míst s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky 

S technologem, bezpečnostním technikem a vedoucím pracovníkem (mistrem) jsem 

prošel pracoviště a identifikoval místa s rizikem pádu z výšky nebo do volné hloubky. 

Navrhl jsem opatření ke zvýšení bezpečnosti těchto pracovišť, která jsem následně 

konzultoval s odborníky v provoze. 

Vedoucí pracovník má za povinnost zajistit svým zaměstnancům, vykonávajícím práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou, pravidelné lékařské prohlídky. Tyto prohlídky provádí 

smluvní lékař, který je znalý podmínek v provozu a ten potvrdí zdravotní způsobilost 

zaměstnance pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Povinností vedoucího je také 

pravidelně školit pracovníky, a to jak z hlediska bezpečnosti (předpisy, pouţívání osobních 

ochranných pracovních prostředků, pracovní postupy), tak z hlediska zásad první pomoci 

(přivolání lékařské záchranné sluţby, poskytnutí první pomoci na místě). Dále vedoucí 

zaměstnanec provádí pravidelné kontroly pracoviště a kontroly dodrţování příkazu 

pouţívat prostředky ochrany, jak kolektivní tak i osobní. Tyto kontroly potvrzuje 

vypracováváním zápisů.  

Pro lepší orientaci osob ve výrobní hale jsou při vstupních dveřích umístěny situační 

plány, které informují o celkovém uspořádání prvků v provozu a o umístění uzávěrů 

produktovodů, hasicích přístrojů, hydrantů, poţárních ţebříků a lékárniček. Tyto tabulky 

dále uvádějí bezpečnostní značky a zásady, které jsou platné pro celý provoz. Důleţité je 

vymezení prostorů se zvýšeným nebezpečím a také vedení bezpečných komunikací těmito 

prostory. Současně se situačními plány se zpracovávají poplachové směrnice  

a traumatologické plány, které podávají osobám informace, jak se zachovat při nastalé 

havarijní situaci. 
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6.1  Formovna 

Vzhledem ke členitosti a sloţitosti provozu se omezuje pohyb osob v prostoru haly na 

minimum. Zákaz vstupu nepovolaných osob se zajišťuje pouţitím bezpečnostních tabulek 

„Nepovolaným vstup zakázán“, umístěných na veškerých dveřích vedoucích do haly. Pro 

průchod osob halou je dovoleno pouţívat pouze bezpečné cesty vyznačené na situačních 

plánech, které jsou umístěny při vstupu do haly.  

6.1.1 Jeřábové dráhy a vstupní schodiště 

 

Vstup na schodiště vedoucí na 

jeřábovou dráhu chrání ochranná ţelezná 

branka (obrázek 3), která brání 

neoprávněnému vstupu s bezpečnostními 

značkami upozorňujícími na nebezpečí. 

Klíč od branky má jeřábník, kterému jej na 

začátku směny přidělí vedoucí pracovník. 

Branku je zakázáno zamykat, aby se 

v případě úniku z jeřábové dráhy mohl 

jeřábník bez zdrţení dostat z nebezpečného 

prostoru. Dále je branka opatřena 

systémem automatického dovření. [15] 

 

      

Obrázek 3: Ochranná ţelezná branka 
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Schodiště na obrázku 4 po obou stranách opatřit dvoutyčovým zábradlím splňující 

poţadavky legislativy. Jeřábové dráhy z důvodu pohybu jeřábu není moţno opatřit 

prostředky kolektivní ochrany. Navrhuji pouţít systémem záchytného ocelového lana 

s druhým pojistným lanem, které jsou napnuty mezi pevné kotevní body. Na bezpečnostní 

lano se jeřábník při přechodu připne tlumičem pádové energie (se dvěma kotvícími 

karabinami se samočinně zavíracími zámky a automatickou pojistkou), který brání pádu do 

volné hloubky. Zaměstnanec musí být dále vybaven tělovým zachycovacím postrojem, na 

který připne výše zmiňované osobní ochranné pracovní prostředky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Ochranné dvoutyčové zábradlí schodiště a jeřábové dráhy 
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6.1.2 Licí jámy 

Pro licí jámu PR6000 na obrázku 5 navrhuji pouţít dvoutyčové odnímatelné zábradlí, 

které se při lití demontuje, aby neomezovalo pohyb licí pánve. Nebezpečné prostory kolem 

jámy vymezit ţlutočerným šrafování na kaţdém volném okraji pro zvýraznění nebezpečné 

hrany a doplnit je výstraţnými tabulkami. Dále zajistit jejich pravidelnou kontrolu  

a údrţbu. 

 

Obrázek 5: Licí jáma PR6000 
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Keson č. 9 na obrázku 6 s rozměry 27x7,5m s hloubkou 4m. Z důvodu neustálého 

pohybu materiálu na provozu, jeřábové dopravě mohutných forem, licích pánví  

a s ohledem na praktické zkušenosti pracovníků nelze instalovat pevné dvoutyčové 

zábradlí, které by mohlo být umístěno těsně při okraji jámy. Proto navrhuji opatřit tyto 

volné okraje odnímatelným zábradlím, které bude instalováno do připravených patek 

v ţelezo-betonové hraně.  

 

Obrázek 6: Keson č. 9 

Mezi kesony č. 7 a č. 9 je průchodová komunikace o šířce 1,5m, kterou navrhuji po 

obou přístupových stranách viditelně označit bezpečnostními tabulkami a značkami, 

upozorňujícími pracovníka na riziko pádu do volné hloubky a zamezujícími vstupu 

neoprávněných osob do nebezpečného prostoru. V nutných případech, kdy osoba bez 

oprávnění musí pouţít tyto komunikace, zajistit doprovod poučeným pracovníkem, který ji 

bezpečně provede pracovištěm. Dále doporučuji volné okraje doplnit o černoţluté 

šrafování na obou stranách. 
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Do betonového okraje jámy kesonu č. 8 (na obrázku 7 s rozměry 15x7m a hloubkou 

3m), který vyztuţíme ţeleznou hranou, navrtat otvory pro zasunutí patek zábradlí. Tyto 

volné okraje opatřit odnímatelným dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1m a umístit je do 

předem připravených otvorů. Při lití se zábradlí odstraní, aby nepřekáţelo pohybu licí 

pánve. Vzniklé otvory je nutno při demontovaném zábradlí opatřit kryty, zamezující 

zanesení formovací směsí. 

 

Obrázek 7: Keson č. 8 
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6.1.3 Zabezpečení osob pracujících v licí jámě 

Zaměstnanci pouţívají k sestupu a výstupu do licí jámy dřevěné ţebříky  

(obrázek 8), pro které je nutno pouţívat jedno místo k tomu účelu předem určené  

a označené. Pro propojení bezpečnostního zábradlí v místě sestupu navrhuji pouţít dva 

řetězy ve výšce tyčí zábradlí. Patky ţebříku, zajišťující jeho pevné usazení, jsou kladeny na 

nezpevněný povrch, proto na ně navrhuji instalovat protiskluzové bodce, které zabezpečí 

ţebřík proti posunu na nezpevněném povrchu dna jámy. Kaţdý ţebřík musí přesahovat 

okraj jámy minimálně o 1,1m a doporučuji jej zajistit k pevné části zábradlí pomocí 

řemenů nebo popruhů, aby se předešlo jeho uklouznutí. [17] 

 

Obrázek 8: Sestavení formy v kesonu č. 7 

Kaţdý zaměstnanec, pouţívající při své práci ţebříky, je povinen absolvovat školení, 

kterému musí porozumět a odsouhlasit jej svým podpisem. Všechny ţebříky musí být 

viditelně označeny a musí být pravidelně kontrolovány se zápisem do knihy. Vizuální 

prohlídky provádí zaměstnanec výdejny při výdeji nebo přijetí do skladu. Tuto prohlídku 

provádí také zaměstnanec před kaţdým zahájením práce na ţebříku. Poškozené ţebříky 
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vyloučit z pouţívání a viditelně je označit. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek 

ţebříků v souladu s návodem na pouţití od výrobce. 

Návrh „Pokyn pro používání žebříků“, podle kterého jsou zaměstnanci povinni se řídit 

při pracích se ţebříkem. [17] 

1 Používání žebříků 

1.1  Ţebřík můţe být pouţit pro práce ve výšce pouze v případech, kdy pouţití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, pouţití takových prostředků 

neumoţňují. Na ţebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

pouţití ručního nářadí.  

1.1.2  Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 

k ţebříku a v kaţdém okamţiku musí mít moţnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

1.3  Po ţebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

1.4  Po ţebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více neţ 

jedna osoba. 

1.5  Ţebřík nesmí být pouţíván jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 

k takovému pouţití výrobcem určen. 

1.6  Ţebříky poţívané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemţ tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou části konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

můţe spolehlivě přidrţet. 

1.7  Sklon ţebříku nesmí být menší neţ 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 

0,18 m a u paty ţebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

1.8  Ţebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. 

Přenosný ţebřík musí být postaven na stabilním, pevném a dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 

1.9  U přenosných ţebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic. Na 

horním nebo dolním konci pouţitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 

s odpovídající účinnosti. Skládací a výsuvné ţebříky musí být uţívány tak, aby jednotlivé 
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díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné ţebříky musí být před zahájením 

prácí a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 

1.10  Přenosné dřevěné ţebříky o délce větší neţ 12 m nelze pouţívat. 

1.11  Na ţebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u ţebříku opěrného povaţuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m,  

u dvojitého ţebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

1.12  Při práci na ţebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 

větší neţ 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

1.13  Před výstupem na ţebřík si musí zaměstnanec očistit obuv. Obuv nesmí mít vyšší 

podpatky. Oděv musí být řádně zapnut. 

1.14  Při práci na ţebříku musí být provedeno zajištění prostoru pod místem práce a v jeho 

okolí. 

Za bezpečné zajištění ohroţeného prostoru lze povaţovat: 

a) vyloučení provozu; 

b) ohrazení ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 

rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohroţený prostor; 

c) jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m; 

d) dozor ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohroţení. 

2  Zakázané manipulace 

2.1  Při pouţívání a práci na ţebříku se nesmí: 

a) pouţívat ţebříky jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových 

ţebříků; 

b) stavět ţebříky na vratké předměty (bedny, sudy apod.), nebo je podkládat kameny, 

cihlami nebo jinými nestabilními podloţkami. Nesmí se opírat o nebezpečná  

a nevyhovující místa – např. čerstvě natřené a zledovatělé stěny, střešní okapy, nároţí 

budov, skleněné výplně, okenní rámy, větve, tenké potrubí, neuzamčené dveře, nerovné 

části strojů, o pohyblivé předměty a zařízení; 

 

 



29 
 

c) vychýlit se těţištěm těla mimo osu ţebříku při naklánění do strany, aby tak dosáhl 

vzdálenějšího místa, z důvodu nebezpečí přepadnutí; 

d) zdvíhat pojízdný ţebřík v nebezpečné blízkosti (ochranném pásmu) elektrického vedení; 

e) vyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení u pojízdného ţebříku a nesmí se přestavovat; 

f) provádět jakékoliv opravy na zařízení ţebříku za provozu; 

g) opírat o izolátory přístrojů (odpojovačů, vypínačů, měřících transformátorů apod.),  

o vodiče a přípojnice. 

2.2  Při pouţívání a práci na ţebříku je zakázáno: 

a) pouţívat ţebřík při odbedňování nosných částí bednění ve výšce nad 3 m nad pracovní 

podlahou; 

b) provádět práce s elektrickým ručním nářadím, které vyţadují pevný postoj a práce 

s pouţitím hořlavých kapalin I. třídy a obdobných nebezpečných látek (kyseliny, louhy 

apod.); 

c) vykonávat práce, při nichţ se pouţívá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 

přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí; 

d) pouţívat sloţený dvojitý ţebřík opřený o stěnu apod. pro výstup či sestup a pro práci; 

e) zdvihat výsuvný pojízdný ţebřík při současném vysunování; 

f) zdvíhat pojízdný ţebřík nad osobami. 

3  Zajištění stability 

3.1  Ţebříky musí být zajištěny proti posunutí, podklouznutí, jednostrannému zaboření, 

bočnímu vychýlení, zvrácení a u dvojitých ţebříků také proti rozevření. 

3.2  Proti posunutí a sklouznutí se ţebřík zajišťuje ve spodní části postranic: 

a) protiskluzovými bodci, trny, špicemi, hroty apod. zapíchnutím nebo zabořením do 

terénu 

b) připevněním pomocí skob, provazů, lan, řemenů, popruhů, zapřením o lišty apod.; 
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c) pryţovými, korkovými, koţenými, umělohmotnými apod. patkami, bandáţováním, 

popř. jinými prvky, které při opření ţebříku zvyšují tření spodních konců postranic. 

3.3  Proti posunutí, sklouznutí, bočnímu vychýlení a zvrácení se ţebříky zajišťují v místě 

opření, zpravidla v horní části ţebříku: 

a) fixačními a opěrnými úchyty, úvazy pomocí provazů, řemenů, popruhů, pásů, lan apod.; 

b) závěsnými háky a vhodně upravenými výztuhami; 

c) stabilizátory; 

d) protiskluzovými opěrami. 

3.6  Pokud jsou prováděny práce na ţebříku v průchodech, za dveřmi apod., musí další 

zaměstnanci zajišťovat stálým dozorem pracovní prostor. 

4  Skladování a doprava žebříků 

4.1  Ţebříky musí být skladovány v krytých, dostatečně vzdušných a suchých prostorách. 

Zásadně se skladují ve vodorovné poloze minimálně 0,4 m od země. Aby se neprohnuly, 

podepírají se alespoň na třech místech. Při skladování nesmí být vystaveny přímému 

působení povětrnostních vlivů, slunci a sálavému teplu topných těles. 

4.2  Je nutno dbát, aby se ţebříky při nakládání, skládání, přepravě a skladování 

nepoškodily a nedeformovaly. Při přepravě se dvojité ţebříky zajišťují na spodní části proti 

rozevření ovázáním. Podobná opatření je nutno učinit i u výsuvných ţebříků. 

4.3  Těţké a velmi dlouhé ţebříky musí přenášet nejméně vţdy 2 zaměstnanci. Je nutno 

přenášet ţebřík na stejném rameni. Vyšší zaměstnanec jde vţdy vpředu. 

5  Prohlídky a zkoušky žebříků 

5.1  Vizuální prohlídky ţebříků provádí zaměstnanec výdejny při výdeji ze skladu nebo při 

příjmu do skladu. Zaměstnanec provede kontrolu ţebříku před kaţdým zahájením práce. 

Poškozené ţebříky nesmí být pouţívány a musí být řádně označeny. 

5.2  Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek ţebříků v souladu s návodem na pouţívání 

od výrobce.  

5.3  Pojízdné výsuvné ţebříky se zkoušejí 1x za půl roku. Při zasunování a sklápění se 

musí přesvědčit o správném působení bezpečnostních brzd. Nejméně 1x za půl roku se 

musí provést kontrola lan, ţebřík očistit, prohlédnout a promazat. K zajištění bezpečného  

a spolehlivého provozu musí provozovatel určit odpovědnou osobu a ke kaţdému ţebříku 

zaloţit deník.  
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6.1.4 Návrh konstrukce pro zabezpečení pohybu pracovníka v licí jámě při 

sestavování modelu 

Při zakázce odlitku se pouţívají modely. V modelárně se vyrobí návrh ze dřeva, podle 

kterého se udělá forma odolná ţhavému kovu. Forma je pak zalita kovem a po vychladnutí 

je odlitek vyklepán. Kaţdá forma je unikátní (jak rozměrově, tak pracovním postupem), 

z tohoto důvodu není technicky moţné pevnou konstrukcí (např. lešením, pojízdnou 

zvedací plošinou), zajistit bezpečný pohyb zaměstnanců. Je zde neustálý pohyb velkých 

forem, jader, modelů a materiálu, který vyplývá z charakteristiky výroby ve slévárně. Licí 

pánev je přepravována jeřábem a proto je třeba zajistit volný prostor kolem  

a uvnitř licí jámy. Pracovníci zde vykonávají činnosti, při kterých nelze vyloučit pád do 

volné hloubky. Sestavují zde modely na obrázku 8 řádově ve výšce aţ 7m, po kterých se 

musejí vertikálně i horizontálně pohybovat nad volnou hloubkou. Zajištění pomocí 

kolektivní ochrany není moţné, proto doporučuji pouţít ochranu osobní. [5] 

Umístění konstrukce nad licí jámu s rozměry 13x9x5m je zajištěno jeřábem 10462 

s nosností 5tun nebo jeřábem 10444 s nosností 100tun. Rozměry jsou vyhovující pro 

všechny jámy na hale formovny. V případě modelu delšího neţ 12m je třeba konstrukci 

přemístit v průběhu práce. Kvůli stabilitě při převozu jsou pevně dána kotevní místa obou 

pohyblivých konzol v protilehlých rozích. Dle obrázku 11 je zachycení i odpojení jeřábem 

prováděno bez vazače pomocí systému samonávlečných ok. Z důvodu výškových 

nerovností podlahy, které vznikají nahromaděním formovací směsi, musí být pouţity 

výškově nastavitelné kovové nohy, zajišťující pevné ukotvení nad licí jámou. Další částí je 

kolejnicová dráha, po které se pohybují dvě elektrické pohyblivé konzoly s řídící 

jednotkou. Obě mohou vyuţít celou dráhu při vypnutí druhé. V případě dvou zaměstnanců 

pracujících v licím poli, tedy při potřebě současně funkčních obou konzol, řídící jednotka 

zabrání jejich sráţce elektronickou stopkou, která jim nedovolí přiblíţit se na vzdálenost 

menší neţ 0,05m. Kaţdá konzola poskytuje jeden pevný kotevní bod s dostatečnou 

únosností. Tento kotevní bod musí být dle platné legislativy umístěn vţdy nad 

pracovníkem, aby se předešlo zhoupnutí zaměstnance při zachycení pádu.  

Ochranná přilba pracovníka je opatřena vysílačem signálu, který přijímá řídící 

jednotka a ta zajistí, ţe kotevní bod přesně kopíruje pohyb zaměstnance. K zachycení pádu 

je pouţito zatahovacího zachycovače pádu (samonavíjecí kladky na obrázku 9), která je 
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pomocí spojky spojena s kotevním bodem a zabezpečí vertikální pohyb. Zaměstnanec je 

vybaven zachycovacím postrojem (obrázek 10) se zadním připojením pro zachycení pádu. 

 

Obrázek 9: Zatahovací zachycovač pádu Obrázek 10: Zachycovací postroj 

Tato konstrukce zaměstnanci zaručuje bezpečný horizontální i vertikální pohyb, je 

odolná proti faktorům působících v provoze a přílišnou mírou neomezuje pracovní pohodlí 

zaměstnance ani výrobu.  

Pracovní postup pro práci nad volnou hloubkou v licí jámě: Konstrukce je jeřábem 

přivezena nad licí pole a zapojena do elektrické sítě. Zaměstnanec pouţije předepsané 

osobní ochranné pracovní prostředky. Následně provede zapnutí vysílače (umístěného na 

své ochranné přilbě) a zapnutí příslušné pohyblivé konzoly. Zkontroluje, zda řídící 

jednotka přijala signál a připevní se na kotevní bod. Teprve poté sestoupí po ţebříku do licí 

jámy a zahájí svou práci. Při převozu konstrukce musí být zaměstnanec odpojen od 

kotevního bodu, systém vypnut, přičemţ se konzoly automaticky přemístí do protilehlých 

rohů a zajistí tím vyváţenost konstrukce. Současně se musí pouţitím výstraţných tabulek 

zamezit přístupu osob do manipulačního prostoru konstrukce, převáţené jeřábem. 
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Obrázek 11: Návrh konstrukce pro zabezpečení pracovníka v licí jámě 
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Pohyb kotevního bodu, který zajišťuje pohyblivá konzola, je řízen pomocí řídící  

jednotky vyhodnocující údaje o pohybu pracovníka v pracovním prostoru licí jámy a to  

podle schématu na obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Schéma zapojení řídící jednotky 

Pohyb pracovníka je monitorován senzorovou sítí umístěnou na konstrukci konzoly. Data 

zaznamenaná senzorovou sítí jsou dále posílána na vstup mikroprocesoru, který pomocí 

výpočetních algoritmů vyhodnocuje pohyb pracovníka. Výstupní data z mikroprocesoru jsou 

přivedena do řídící jednotky, umístěné na konzole. Vyuţitím předpracovaných dat 

z mikroprocesoru, určí řídící jednotka další posun konzoly ve směru pohybu pracovníka po 

pracovišti tak, aby byl kotevní bod vţdy umístěn přímo nad ním. 

Senzorová síť na obrázku 13 je tvořena třemi paralelními řadami senzorů umístěných po 

obvodu konzoly. K pohybu dá řídící jednotka pokyn při porušení roviny paprsků vytvářených první 

senzorovou řadou. Z důvodu nepředvídatelné rychlosti pohybu pracovníka je síť tvořena třemi 

řadami, aby při porušení druhé řady došlo ke zvýšení rychlosti jejího pohybu. Porušení roviny třetí 

řady vyvolá zvukové a světelné varovné signály, kterými je pracovník upozorněn na nesprávnou 

polohu kotevního bodu; vyčká na příjezd konzoly a vypnutí varovných signálů. [16] 

 

Obrázek 13: Umístění senzorů na konzoli   

Pro pouţití v prašném prostředí provozu jsou nejvhodnější ultrazvukové polovodičové 

senzory, jelikoţ jsou velmi odolné vůči rušivým vnějším vlivům. Ultrazvuk, stejně jako jiné 

druhy akustického vlnění, je ve své podstatě vlněním mechanickým. Jeho frekvence leţí 

Pohled zespodu      Pohled ze strany 
   1   2   3 

4 

   1   2   3    1   2   3 

4 

1 – První řada senzorů  

2 – Druhá řada senzorů  

3 – Třetí řada senzorů  

4 – Pohyblivá konzole  

 

 

Senzorová síť 

 

Mikroprocesor 

 

Řídící jednotka 

Motor 

pohyblivé 

konzoly 
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mezi 20 kHz aţ 1 GHz. Vlnová délka ultrazvuku je menší neţ vlnová délka zvukového 

vlnění, proto je méně ovlivněn ohybem. Výrazný je jeho odraz od překáţek a je méně 

pohlcován kapalinami a pevnými látkami. Ultrazvukové vlnění se šíří plynným, kapalným 

i pevným prostředím rozkmitáváním jeho částic kolem rovnováţné polohy. Rozkmitávané 

částice předávají energii částicím sousedním, čímţ dochází k šíření kmitů. Ultrazvuk se  

v homogenním prostředí šíří konstantní rychlostí, závislou na teplotě a fyzikálních 

vlastnostech prostředí. [9] 

6.1.5 Manipulační vůz žíhací pece 

Zaměstnanci jsou ohroţeni pádem z manipulačního vozu na obrázku 14 pouze při 

vykonávání činností jako údrţba nebo vázání břemen. Hrany manipulačního vozu je třeba 

viditelně označit ţlutočerným šrafováním a doplnit o manipulační tabulky upozorňující na 

nebezpečí. K nástupu a sestupu z vozu pouţít ţebřík, nebo pomocné schůdky se zábradlím 

na obrázku 11.  

 

Obrázek 14: Práce vazače na manipulačním voze 
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6.1.6 Zvýšená pracoviště 

Pro různé práce je na pracovišti potřeba, aby zaměstnanci měli zvýšenou polohu, 

přičemţ pouţití ţebříku je vyloučeno. Navrhuji pouţití konstrukce pro zvýšení místa práce 

(obrázek 15). Pro výstup na konstrukci pouţít výstupní schůdky se zábradlím alespoň na 

jedné straně. Na všech hranách instalovat odnímatelné jednotyčové zábradlí zajišťující 

kolektivní ochranu zaměstnanců tím, ţe se odejme pouze ta část zábradlí, kde zaměstnanec 

vykonává svou práci. Dále zajistit, aby na konstrukci pracovalo jen tolik zaměstnanců, aby 

nebyla překročena únosnost (riziko zřícení konstrukce). Pravidelným úklidem a čištěním 

zamezit zakopnutí či uklouznutí zaměstnance po volně loţeném materiálu.  

 

Obrázek 15: Konstrukce pro zvýšení místa práce 
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6.2  Nová čistírna 

6.2.1 Čištění a úprava velkoobjemových odlitků 

Zaměstnanci čistírny se při činnostech frézování a broušení pohybují okolo odlitku  

i ve výšce okolo 1,5m. Tato práce je dlouhodobá a spojená většinou s profesí svářeče. Při 

svařování nelze pouţít ţebříky, protoţe při svářečských pracích můţe dojít k jeho 

poškození a ztrátě pevnosti. Navrhuji proto pouţití schůdků s plošinou a zábradlím pro 

zvýšení místa práce (obrázek 16).  

 

Obrázek 16: Schůdky se zábradlím a výstupní plošinou 
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6.3  Modelárna  

6.3.1 Výroba modelů 

Na tomto úseku provozu zaměstnanci vyrábějí dřevěné modely na pracovních deskách 

a montáţních stolech, které jsou ve výšce nad 1m a tím zde hrozí zaměstnanci pád z výšky. 

Dále můţe pád hrozit při sestupu do jámy soustruhu při jeho opravách nebo údrţbě. Na 

modelárně se pouţívají jeřáby ovládané dálkově. [4] Pád hrozí pouze při opravách, kdy 

zaměstnanec údrţby pouţívá ţebřík pro výstup na jeřábovou dráhu. Navrhuji pouţít systém 

záchytného ocelového lana s druhým pojistným lanem, které jsou napnuty mezi pevné 

kotevní body. Na bezpečnostní lano se jeřábník při přechodu upne tlumičem pádové 

energie (se dvěma kotvícími karabinami se samočinně zavíracími zámky a automatickou 

pojistkou), který brání pádu do volné hloubky. Zaměstnanec musí být dále vybaven 

tělovým zachycovacím postrojem, na který upevní výše zmiňované osobní ochranné 

pracovní prostředky. Pro pohyb na pracovních deskách a stolech vypracovat bezpečný 

postup práce a pouţít jednotyčové odnímatelné zábradlí, které zajistí bezpečný pohyb 

okolo okrajů desky. Jámu soustruhu opatřit snímatelným krytem a na schodech do jámy 

soustruhu instalovat pevné zábradlí alespoň na jedné straně a označit ţlutočerným 

šrafováním.  

6.3.2 Pád předmětu na pracovníka 

Při převozu částí modelů nebo materiálu můţe dojít k jeho pádu či sesunutí z důvodu 

labilní polohy nebo vadného upevnění. Práce se musí provádět dle pracovních postupů, 

zvolit vhodný způsob uloţení a upevnění převáţených břemen a materiálu. 

Bezpečnostními tabulkami s nápisem „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ vyloučit 

přítomnost osob ve výrobní hale. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni se systémem 

bezpečnosti práce při převozu materiálu a konstrukcí, musí dodrţovat zákazy vstupu osob 

pod břemena a dodrţovat danou bezpečnostní vzdálenost, která je navrhnuta pro moţnost 

rozletu materiálu při pádu na podlahu. Při veškerých pracích je nutno pouţívat ochrannou 

přilbu. 
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7. Závěr 

Úvodní část práce je věnována historii slévání, představení společnosti  

a technologickým postupům práce ve slévárně, přizpůsobených neustálému pohybu 

velkého mnoţství různého materiálu, který je pro tyto provozy charakteristický.  

V následující kapitole je graficky proveden rozbor úrazovosti.  

Při konzultacích s odborníky na bezpečnost práce hutnicko-strojírenské společnosti 

jsem byl seznámen s problematikou pádů z výšky či do volné hloubky a provedl jsem 

identifikaci míst s tímto nebezpečím. Pro tato identifikovaná místa jsem dle platné 

legislativy navrhl opatření, která tato rizika odstraňují nebo eliminují. Pro zvlášť 

nebezpečná místa jsem vypracoval návrh bezpečného postupu práce.  

Pro všechny licí jámy, ve kterých se zaměstnanci pohybují po modelech, jsem navrhl 

vlastní konstrukci se zádrţným systémem, která zajišťuje pracovníkům zabezpečení proti 

pádu z výšky nebo do volné hloubky a zároveň zajišťuje zaměstnancům pohyb po 

pracovním prostoru jak vodorovně, tak i horizontálně. Konstrukce byla předloţena odboru 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hutnicko-strojírenské společnosti a její uplatnění 

ukáţe praxe.  
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