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Prohlašuji,  že  jsem  při  zpracování  bakalářské  práce  postupovala

podle zásad  odborných  prací,  tj. všechny  zmiňované  citace  i  parafráze  jsem

uvedla  v seznamu  použitých  pramenů,  a  současně  jsem  i  využila  mně  známá

pravidla z oblasti typografie při práci s textem.

V  průběhu  psaní  bakalářské  práce  jsem  vždy  pracovala  podle  kodexu

zpracování  vysokoškolských  prací,  tzn.  uvádění  všech  citací  i  parafrází  podle

mně známých zásad.

…………………………………….

Miroslava HALEŠOVÁ

15. dubna 2011 v Ostravě
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Autorka  bakalářské  práce  chce  poděkovat  vedoucímu  práce  za  odbornou

pomoc při získávání podkladů a následné kontrole jejich zpracování.
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Anotace bakalářské práce

Předmětem  bakalářské  práce  Návrh  metodiky  na přidělování  OOPP

na základě  vyhodnocení rizik je přiblížit problematiku přidělování OOPP zvláště

začínajícím  bezpečnostním  technikům  a  současně  upozornit  zaměstnavatele

na některé závažné aspekty, např.  na skutečnost, že poskytování OOPP jedincům

téže profese se liší podle podmínek konkrétního pracoviště.

 Na první  pohled  se  může  zdát,  že  přidělit  OOPP není  složitá  záležitost.

Doufám, že po přečtení  bakalářské práce si  čtenář  uvědomí důležitost pečlivého

výběru jednotlivých druhů OOPP.

Annotation

The subjekt of this Bachelor Thesis, with the title: „Draft the Methodology

of  assignment  personal  protective aids  on the  basis  of  Risks evaluation“,  is  not

only  approximation  to  the  problem  for  the  safety  inspectors-beginners

concerning the PPE assignment,  but  ITL also the warning for employers,  that  it

isn´t  possible  to  provide  the  PPE  for  the  same  profession  in  the  another

workplace.

At  first  sight  it  may  seem,  that  the  assignment  of  the  PPE  isn´t

complicated  proposition.  I  hope  the  revers  realise  the  importace  of  careful

selection of different type sof the PPE after the fading of my Bachelor Thesis.
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Seznam použitých zkratek

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BT Bezpečnostní  technik  (Osoba  odborně  způsobilá

                              k vyhledávání rizik)

NV Nařízení vlády

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
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Úvod

Podnětem  ke  vzniku  bakalářské  práce  byl  osobní  trvalý  zájem

o problematiku  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci.  Prvotním  impulsem

se stalo  mé  současné  zaměstnání  a  následující  dálkové  studium  na  VŠB-TUO,

při kterém  jsem  získávala  podrobnější  informace,  z nichž  jsem  těžila

při zpracování teoretické části bakalářské práce. 

Bakalářská  práce  je  rozčleněna  na  dvě  na  sebe  navazující  části,

 tj.  teoretickou a praktickou část.  

Hlavním  cílem  teoretické  části  bude  analýza  zákonu  č.  262/2006  Sb.,

Zákoníku  práce  a  doplňujících  zákonů  i  jednotlivých  nařízení  vlády.  Výsledky

analýzy  se  pokusím  aplikovat  na  profesi  a  nastínit  jejich  praktické  využití.

V bakalářské  práci  odkazuji  na  dostupnou  odbornou  literaturu  a poznatky

dostupné na Internetu.

V praktické  části  se  zaměřím  na  výzkum modelového  pracoviště  profese

svářeče  kovů  plamenem,  budu  identifikovat,  analyzovat  a  vyhodnocovat  rizika

vyplývající  z  této  konkrétní  pracovní  činnosti,  navrhnu  optimální  OOPP

a poukážu na časté chyby zaměstnavatele při jejich volbě.
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I. Teoretická část

 1 Ochrana a bezpečnost práce

 1.1 Ochrana zdraví

Bakalářské  práce  se  zabývá  prevencí  zdraví  i  jeho  možným  poškozením.

Proto je  nutné,  abychom  si hned  zpočátku  vymezili  pojem  zdraví.

Zdraví je vnímáno z různých pohledů, podstata však zůstává stále stejná. 

Světová  zdravotnická  organizace  již  v šedesátých  letech  minulého  století

chápala  zdraví  jako  stav,  kdy  se  člověk  cítí  naprosto  dobře  jak fyzicky,

tak psychicky  i sociálně.  Definici  vymezila  zdraví  i  jako  pouhou  nepřítomnost

nemoci a neduživosti. 

J.  Čáp,  významný  český  psycholog  zabývající  se  danou  problematikou

i z pedagogického aspektu, rozdělil v osmdesátých letech minulého století zdraví

na psychické a somatické. Nezmiňuje se o nepřítomnosti nemoci a neduživosti, je

nabádá  k důsledné  prevenci  při  péči  o  psychické,  i  o  somatické  zdraví.

Uvědomuje  si,  že  k  narušení  rovnováhy  a  ohrožení  zdraví  může  dojít  během

krátkého  časového  úseků,  ale  rekonvalescence  a  zpětné  obnovení  rovnováhy je

záležitostí podstatně delší.

 

 1.2 Terminologie bezpečnosti práce

Oblast  zkoumání,  tzn.  vyhledávání  a  hodnocení  rizik,  se  rozděluje

podle různých  aspektů.  Tuto  problematiku  dále  specifikuje  samostatný  obor

rizikového inženýrství a užívá individuální terminologii  [5]. 

Vymezení  termínu  nebezpečí  a  dalších  termínů  s  ním  souvisejících

se u odborné  veřejnosti  liší.  V bakalářské  práci  vycházím z pojetí  Neugebauera

(2008), viz níže bod 1-8. 
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Pro teoretickou  část  byly  vybrány  pouze  termíny,  které  přímo  souvisí

s tématem práce, tzn. s poskytováním osobních ochranných pracovních pomůcek

(dále  OOPP).  Neugebauerova  klasifikace  pojmů  se  vzhledem  k přehlednosti

a systematičnosti jeví pro potřeby bakalářské práce jako nejvhodnější.

1. Podle  ČSN  IEC  300-3-9  vymezuje  autor  pojem  nebezpečí a zdroje

potencionálního  nebezpečí  i  případně  označuje  vzniklé  situace,  které  mohou

nebezpečí  vyvolat.  Taktéž  sleduje  možné  činitele,  např. stroje  a jejich

systémy,  materiály  apod.  Důraz  zde  klade  i  na  potencionální  zdroje,

které mohou  způsobit  závažné  poškození  osob,  jejich  zdraví,  popř.  i  jejich

kombinace.

1.1.  Mezi  nebezpečné  činitele  jsou  zařazeny  všechny  aspekty,  které  mají

alespoň  jednu  nebezpečnou  vlastnost,  která  může  působit  jako  zdroj

rizika.

1.2.  Nebezpečné  činitele  dělí  podle  ČSN  IEC  300-3-9  do  čtyř  různorodých

skupin,  tj.  na  přírodní,  společenské,  technologické  a na  činitele

související s životní filosofií jedince. 

2. Pro  identifikaci  nebezpečí  se  musí  podle  Neugebauerta  (2008)  pozornost

soustřeďovat nejen na jeho výskyt, ale i blíže popsat jeho vlastnosti.

3. Riziko je  vymezeno  jako  potencionální  možnost  vzniku  nežádoucího

konkrétního účinku,  popř.  stavu,  za určitou dobu nebo  za  určitých  okolností

nazýváme riziko.

4. S  předchozím  termínem  v  bodě  3.  úzce  souvisí  pojem  zbytkové  riziko,

které přetrvává i  po zajištění všech dostupných opatření k dosažení nezbytné

bezpečnosti práce (dále jen BOZP). 

5. Nebezpečí  je  vlastnost  jevu  vyvolávající  možnost  vzniku  negativních

důsledků. Nebezpečí může být zdrojem rizika.

Typy  nebezpečí,  která  se  mohou  projevit  na  pracovišti,  lze  diferencovat

podle ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení - posouzení rizika.
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5.1  Podle  výše  uvedené  normy  existují  následující  druhy  nebezpečí:

mechanická,  elektrická,  tepelná, hluk,  vibrace,  záření,  materiály  a látky,

popř.  jejich  součástmi,  zpracovávanými  nebo používanými  u  strojního

zařízení,  zanedbání  ergonomických  zásad  při konstrukci  strojního  zařízení,

neočekávaného spuštění, porucha dodávky energie, řídícího obvodu, roztržení

během  provozu,  ztráta  stability  zařízení, uklouznutí,  zakopnutí,  pád,

nebezpečí  spojená  s  pracovní  polohou  zaměstnance,  vyvolaná  manipulací

se strojem,  rizika  od třetí  osoby,  požáru  a  výbuchu,  při  vzniku  prachu,

koncentrace nebezpečných plynů a kombinací dílčích nebezpečí.

6. Za  opatření  se  považuje  proces  s různou  délkou  trvání,  který  eliminuje  vliv

rizik nebo je zcela odstraňuje.

7. Expozice  je  charakterizována  jako  působení  rizikových  činitelů  na lidský

organismus.

8. Rizikovým  faktorem pracovních  podmínek  jsou  fyzikální,  chemičtí,

biologičtí  činitelé,  prach,  zátěž  vlivem  fyzické,  psychické  a  zrakové

námahy [12].

 1.3 Ochrana a bezpečnost podle zákoníku práce 

Zákoník  práce  [8]  ve  znění  pozdějších  předpisů  uvádí,  že  zaměstnavatel

je povinen  na  pracovišti  zajistit  zaměstnancům  bezpečnost  a  ochranu  zdraví

s ohledem na možné ohrožení zdraví a života a vytvářet podmínky pro bezpečné,

nezávadné a zdraví či život neohrožující pracovní prostředí. 

Zákon striktně  ukládá zaměstnavateli,  aby rizika vyhledával, identifikoval

a  následně  i  odstraňoval,  což  platí  bez  výjimky  pro  všechny  pracovní  obory.

Z legislativy  České  republiky  jasně  vyplývá  povinnost  zaměstnavatele  přijímat

preventivní  opatření  a  tím  předcházet  vzniku  nebezpečí  úrazu.  Pokud tato

preventivní  opatření  nejsou  dostatečná  a  riziko  přetrvává,  je zaměstnavatel

povinen  poskytovat  dostupné  osobní  ochranné  pracovní  prostředky  (dále  jen

OOPP) proti konkrétnímu vyskytujícímu se riziku. 
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Za  nerespektování  zákona  může  být  udělena  zaměstnavateli  finanční

sankce od příslušných  kontrolních úřadů,  tzn.  Státního úřadu inspektorátu  práce

ve spolupráci  s  oblastními inspektoráty práce,  které mají v kompetenci  provádět

kontrolu dodržování zásad bezpečnosti práce. 

Stejný postih může být  udělen zaměstnavateli  také v případech zanedbání

kontroly stavu pomůcek i kontroly jejich neužívání zaměstnanci. 

Podle  nařízení  vlády  [13]  jsou  za  OOPP  považována  všechna  zařízení

či prostředky,  které  jsou  určeny  k  užívání  nebo  nošení  jedním  či  více

zaměstnanci pro ochranu před jedním nebo více riziky vyskytujícími se na daném

pracovišti, které zaměstnance ohrožují na zdraví či životě.

Tentýž  dokument  stanovuje,  že  po  celou  dobu  užívání  nebo životnosti

OOPP musí být prostředky osobní ochrany účinné proti vyskytujícím se rizikům.

Podle  nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.  musí  současně  splňovat  podmínky

na pracovišti,  odpovídat  fyzickým  předpokladům  a ergonomickým  požadavkům

zaměstnance, který konkrétní prostředek OOPP užívá. 

Používáním  OOPP  nesmí  docházet  k  vytváření  dalších  nově  vzniklých

rizik.  Nelze  připustit  jakoukoli  diskriminaci  při  výkonu  práce  a  není  rovněž

přípustný žádný kompromis  ani  úleva  při  užívání  OOPP.  V některých  případech

musí  být  potřebné  OOPP  zaměstnanci  vyrobeny  na  míru.   Pro  přidělení

konkrétního OOPP musí zaměstnavatel brát zřetel na rychlost opotřebení a podle

toho upravit i frekvenci výměny OOPP [8]. 

Pokud  při  práci  dochází  k  mimořádnému  opotřebení  oděvu  či obuvi,

je zaměstnavatel  povinen  poskytovat  pracovní  oděv  nebo  pracovní  obuv.

I v tomto případě platí, že poskytovaný oděv nebo obuv musí splňovat požadavky

dané  zvláštním  právním  předpisem  [13].  Pracovní  oděvy  a  obuv  musí

zaměstnance chránit a je nepřípustné, aby riziko naopak zvyšovaly nebo dokonce

vytvářely další nebezpečí újmy na zdraví nebo na životě.

Při  ztrátě  funkčnosti  musí  být  OOPP  neodkladně  vyměněn  i  před

stanoveným datem výměny. 
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Podle nařízení vlády [13] musí zaměstnavatel OOPP pravidelně obnovovat

ve  lhůtách  jemu  stanovených,  ty  se  přizpůsobují  podmínkám  pracoviště

a frekvenci jejich používání.  Rozhodujícím aspektem je nejen četnost  používání,

ale i závažnost rizik, před nimiž OOPP chrání. Při určování konkrétních OOPP se

taktéž nesmí opomíjet vlastnosti daného pracoviště, typ práce a hlavně vlastnosti

samotných OOPP. Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použitelném stavu

a  kontrolovat  jejich  používání.  Maximální  dobu  užívání  OOPP  vždy  určuje

výrobce.  Po datu expirace musí  být  vyřazeny,  a  není tudíž přípustné,  aby byly i

nadále  zaměstnancem používány,  a  to  i  v  případě,  kdy na OPPP nejsou  známky

sebemenšího poškození a jejich stav je i po kontrole v naprostém pořádku. 

Záznamy o  nepoužívání  OOPP zaměstnancem musí  být  nedílnou  součástí

dokumentace  o  OOPP [8].  Je  nutné,  aby  vedoucí  zaměstnanci  nejen  prováděli

pravidelnou  kontrolu  používání  veškerých  přidělených  OOPP,

ale současně i sepisovali  záznamy  o  nepoužívání  prostředků  osobní  ochrany.

Legislativa  striktně  určuje  údaje,  které  musí  záznam  o  nepoužívání  OOPP

obsahovat.

1. Jméno zaměstnance, který byl přistižen bez OOPP při výkonu práce. 

2. Bližší  specifikace  porušení  pracovní  kázně,  které  se  dopustil  v průběhu

vykonávání práce.

3. Výčet všech OOPP, které byly zaměstnanci určeny pro výkon práce.

4. Datum  a  čas  zjištění  porušení  pracovní  kázně  v  důsledku  nepoužití

přidělených OOPP.

5. Podpis vedoucího zaměstnance, který porušení zjistil.

6. Zaměstnanec musí potvrdit svým podpisem dokument o odhalení vlastního

zanedbání povinnosti používat přidělené OOPP.

7. Nedílnou  součástí  dokumentace  o  porušení  BOZP  je  podpis  alespoň

jednoho svědka. 
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Veškeré  OOPP  musí  zaměstnavatel  zaměstnanci  poskytovat  bezplatně

a přiděluje  je  po  vyhodnocení  všech  rizik  podle  tabulky  uvedené  v  příloze

č. 1 NV 495/2001 Sb.

Při  použití  více  ochranných  prostředků  stanovuje  nařízení  vlády [9]  opět

požadavek  na  jejich  vzájemnou  kompatibilnost,  tím  se  preventivně  zamezí

případnému poškození zdraví vlivem prostupnosti negativních činitelů. 

Zákon [8] stanovuje povinnosti i  pro samotné zaměstnance, tj. pokud jsou

zaměstnanci  přiděleny  OOPP,  musí  je  při  přímém  výkonu  práce  používat,

udržovat  hygienicky  čisté  a  nesmí  je  úmyslně  poškozovat.  Stejně  jako  má

zaměstnavatel  povinnost  poskytovat  OOPP,  tak  i  zaměstnanec  má  povinnost

chránit  OOPP  před  záměrným  poškozením  i  před  případnou  ztrátou.

Pokud zaměstnanec neobdržel OOPP nebo již OOPP neplní potřebnou funkci, pak

má právo odmítnout jakýkoliv výkon práce,  s  nímž je používání OOPP spojeno,

aniž by byl sankcionován ze strany zaměstnavatele.

 1.3.1 Kategorie OOPP 

Nařízení  vlády  [9]  přesně  stanovuje,  co  nelze  za  OOPP  považovat,

např. běžné pracovní oděvy, obuv, výstroj a vybavení určené pro záchranné sbory

a pro  provoz  na  pozemních  komunikacích,  speciální  prostředky  používané

v Armádě  ČR  nebo  Policií  ČR,  sportovní  výstroj,  vybavení  a  ochranné

prostředky pro sebeobranu. V tomto případě se jedná o kategorii 0.

Kategorie  OOPP  musí  splňovat  kritéria  stanovená  legislativou.

První kategorii tvoří OOPP, tzn. i výrobky skládající se z jedné nebo více nedílně

spojených částí, které jsou primárně určeny pro ochranu proti jednomu nebo více

možným rizikům. Jedná se o OOPP jednoduché konstrukce. Zajišťují ochranu jen

proti působení rizika, způsobujícího nanejvýš povrchové následky [16].

Druhou  kategorii  tvoří  OOPP,  které  nespadají  do  kategorie  1 ani 3.

Není možno  je  přiřadit  ke  kategorii  1  ani  3,  a proto byly  vyčleněny  zvlášť.

Je sem zařazena většina používaných OOPP, až na specifické výjimky [16].  
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Třetí  kategorii  tvoří  OOPP,  které  mají  za  úkol  chránit  zdraví  a  život

uživatele  proti rizikům,  která  mohou  vážně  poškodit  zdraví.  Do  této  kategorie

spadají  výrobky,  u nichž se výrobce domnívá,  že samotný uživatel  není  schopen

včas rozpoznat nebezpečí a jeho následek [16].

Rozdělení  OOPP  do  kategorií  není  nikde  právně  podloženo,  je  však

uznáváno v zemích EU a v ČR.

 1.4 Podmínky pro uvedení OOPP na trh 

Výrobek,  který  je  dostupný  na  obchodním  trhu  a  vykazuje  vlastnosti

OOPP,  musí  splňovat  předem  stanovené  požadavky  [13],  musí  být  vyroben

za účelem  používání  jak  jednotlivcem-zaměstnancem,  tak  i  více  zaměstnanci,

musí   chránit  osobu  používající  OOPP  před jedním  nebo  více  součastně

působícími  faktory,  které  ohrožují  zdraví  nebo život  uživatele.  Za  nedílnou

součást  OOPP  se  považuje  jakýkoliv  výrobek  a zařízení,  který  je  dodáván

součastně s OOPP nebo je součástí jiného doplňkového zařízení. 

Právně není stanovena podmínka, aby byl daný produkt neustále používán.

Postačuje,  aby byl nošen po celou dobu působení rizika,  proti  kterému uživatele

primárně chrání.

Výrobek  řazený mezi  OOPP může být  uváděn na obchodní  trh  jen  tehdy,

pokud  splňuje  základní  požadavky  nařízení  vlády  č.  21/2003  Sb.,  přílohy  č.  2

a zároveň  chrání  zdraví  nebo  život  uživatele.  Před  samotným  uvedením  na  trh

musí být u výrobku posouzena shody se stanovenými zásadami právního opatření

České republiky. Legislativa žádá od výrobce shromáždění veškeré dokumentace

k výrobku podle platného nařízení vlády č. 21/2003 Sb.
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 1.4.1 Technické požadavky a povinná dokumentace

Veškerá  dokumentace  se  zhotovuje  tak,  aby mohla  být  v  případě  potřeby

zhlédnuta  předem  určeným  státním  dozorem,  který  zajišťuje  ES  přezkoušení

typu [17]. 

U  prostředků  jednoduché  konstrukce  legislativa  nevyžaduje  ES

přezkoušení  typu  tehdy,  pokud  je  uživatel  schopen  sám  posoudit  míru  rizika

a pokud je riziko malé.

Do této  skupiny  patří  hlavně  OOPP  chránící  před  mechanickým

působením,  které  může  způsobit  jen  povrchové  poškození.  Řadíme  sem

např. rukavice,  prostředky  chránící  před  agresivními  prostředky  se slabými

účinky  poškození,  prostředky  zajišťující,  aby  působení  teploty  uchopeného

předmětu  na  pokožku  uživatele  nepřevyšovalo  50  ºC  nebo  chránící

před klimatickými  podmínkami  pracovního  prostředí,  které  nejsou  extrémní,

např.  sezónní  oděv,  chránící  před  slunečním  zářením,  tzn.  ochrana  zraku.

Dále jde  o  OOPP omezující  působení  před  vibracemi  a slabými  nárazy.  Účinky

těchto  vlivů  nesmí  způsobit  nevratné  poškození  nebo nemoc  zaměstnance  –

uživatele OOPP – při dlouhodobém působení. 

U OOPP, které chrání proti účinkům, u nichž uživatel není schopen včasně

identifikovat  hrozící  potencionální  nebezpečí,  musí  výrobce  zajistit  nejen  ES

přezkoušení  typu,  ale  ještě  navíc musí zajistit  ES systém řízení  jakosti  výrobku

a systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu. Tyto OOPP chrání

zvláště  proti riziku, které může vážně  či  nevratně  poškodit zdraví nebo způsobit

smrt uživatele.

ES  systémem  řízení  jakosti  výrobce  zajišťuje  kvalitativní  postupy  jeho

výroby,  kontroly a zkoušení OOPP. Nedílnou součástí  ES systému je zjišťování,

zda dané OOPP odpovídají  základním požadavků,  viz  výše kapitola 1.4.  Systém

zajištění  ES  jakosti  výroby  prostřednictvím  dohledu  notifikované  osoby

u výrobce  zajišťuje  dohled,  tzn.  dohled  na  dodržování  systému  řízení  jakosti

výrobcem.  Notifikovaná  osoba,  kterou  si  zvolí  sám  výrobce,  ručí  za  průběžné

a nezbytné  kontroly.  Doba  mezi  jednotlivými  kontrolami nesmí  přesahovat  více

než jeden rok [13].
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ES  prohlášení  o  shodě  výrobce  nebo  jím  zplnomocněný  zástupce  musí

v předem  stanovené  lhůtě  zpracovat  potřebnou  dokumentaci  k výrobku,

kterou potvrdí,  že  daný  výrobek  OOPP  splňuje  nezbytné  požadavky  tohoto

nařízení.  Požadavky na  obsah  potřebné  dokumentace  lze  najít  v NV č.  21/2003

Sb., příloha č. 4. Následně musí být každý OOPP opatřen značkou CE.

Značení  CE  musí  být  uvedeno  na  každém  výrobku,  který  má  sloužit

jako OOPP,  nezáleží   na  typu  konstrukce,  tzn.  jednoduchého  či  složitého  typu.

Značení  musí  být  na  dostatečně  viditelném  místě  a dále  musí  být  čitelné.

Minimální  výška  značení  nesmí  být  pod  5mm,  což  neplatí  u OOPP  malých

rozměrů.  Značení  CE  musí  být  nesmazatelné  po  celou  dobu  používání,

tj. do expirace  výrobku.  Pokud  se  OOPP  skládá  z  více  komponentů,  musí  být

každá tato část zvlášť označena značkou CE.

Výrobek  s  požadovanou  dokumentací  je  předán  notifikované  osobě,

která provede  ES  přezkoušení.  Pokud  výrobek  OOPP  splňuje  alespoň  nutné

základní  požadavky,  je  mu  udělen  certifikát  ES  prohlášení  o přezkoušení.

Tento certifikát  není  požadován  u  výrobků  jednoduché  konstrukce,  které  mají

chránit  jen před malým rizikem, tzn.  zmíněné riziko musí být  běžný uživatelem

jednoduše identifikovatelné.
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 2 Součást osobní ochrany při práci

 2.1 Mycí, čistící a desinfekční prostředky

Zaměstnavatel  má  nařízením  vlády  č.  495/2001  Sb.,  §5,  odst. 1,

stanovenou  povinnost  poskytovat  zaměstnanci  mycí,  čistící  a  desinfekční

prostředky prevence bránící vzniku a šíření infekčních nemocí. 

Pod slovní  spojení  desinfekční  prostředky můžeme také  zařadit  například

ochranné masti, které mají desinfekční vlastnosti. Pokud zaměstnanec při výkonu

pracovní  činnosti  přichází  do  kontaktu  s  látkami,  které  mají  dráždivý  účinek,

případně  dochází  ke  znečištění  pokožky,  musí  mu  být  poskytnuty  mycí

prostředky.  V případě  značného znečištění  musí  zaměstnavatel  navíc poskytovat

mycí a čisticí prostředky.

V případě  opotřebení  pokožky či  při  jejím drobném poranění,  v prostředí

s nevyhovujícími  mikroklimatickými  podmínkami je  zaměstnavateli  opět  právně

připsána povinnost poskytovat regenerační krémy. 

Regenerační  a  ochranné  masti  se  používají  nejen  v  prostředí,  v  němž  je

pokožka znečišťována, vystavována působení poškozující  látky, nebo v prostředí

se zvýšeným vlivem použitých technologií, ale i v případech, kdy nelze v daném

prostředí použít ochranné rukavice a tím pokožku chránit.

V současnosti  musí zaměstnavatel  poskytovat zaměstnancům v prostorách

toalet  základní  hygienické  potřeby,  tzn.  mýdlo,  toaletní  papír  a papírový

nebo látkový  ručník.  V tomto  případě  postačují  dva  ručníky  na  osobu

zaměstnance za rok a jedno mýdlo na osobu za měsíc.  Minimální  množství  jsou

legislativou přesně stanovena podle druhů prací. 

Frekvence  dodávání  mycích,  čistících  a  desinfekčních  prostředků  se  má

realizovat  postupně,  tj.  dle  potřeby.  Zaměstnavatel  si  musí  být  této  povinnosti

vědom, jak mu to ukládá nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
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 2.2 Ochranné nápoje

Poskytování  ochranných  nápojů  se  řídí  podle  vyhodnocení  zátěže  teplem

nebo chladem, kterému je organismus zaměstnance vystaven. 

V  první  fázi  je  nutné  odstranit  příčinu  zátěže  organismu.  K  přidělování

ochranných  nápojů  se  přistupuje  až  tehdy,  když  primární  vliv  nelze

technologicky  odstranit.  Legislativa  nepovoluje  poskytovat  finanční  náhradu

místo  ochranných  opatření,  konkrétně  se  to  týká  ochranných  nápojů  a  s  tím

souvisejícího  pitného  režimu.  Limity  uvedené  v  legislativě  jsou  opět  pouze

minimální  a  případné  navýšení  limitů  zůstává  na  rozhodnutí  zaměstnavatele.

Ochranné nápoje musí být umístěny přímo na pracovišti. 

Podmínky a stanovené parametry pro poskytování ochranných nápojů jsou

uvedeny v NV 361/2007 Sb., §8.
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 3 Vyhledávání rizik 

Pod  pojmem  vyhledávání  rizik  rozumí  Neugebauer  (2009)  schopnost

identifikovat  nebezpečí  a  zjistit  zdroje  rizika.  V  tomto  procesu  je  potřeba

u nalezených  rizik  odhadnout  četnost  a  možné  následky.  Kompetentní  osoba

k tomuto  posouzení  potřebuje  adekvátní  znalost  dané  metody,  které  budou

podrobněji charakterizovány níže, viz podkapitoly 3.3. 

V  současnosti  neexistuje  komplexně  vytvořený  manuál,  který  by  se  dal

aplikovat  na  všechna  pracoviště.  V  praxi  totiž  ani  dvě  náplní  velmi  blízká

pracoviště  nejsou  nikdy  totožná,  tzn.  že  rozdíly  způsobuje  odlišné  prostorové

uspořádání,  různá  kvalifikace  zaměstnanců  na  stejných  pracovních  pozicích

apod.

 3.1 Podmínky pro vyhledávání rizik

Pokud  pracoviště  nejsou  stabilní,  musí  se  při  vyhledávání  rizik  k tomuto

faktu  přihlížet  a  musí  se  brát  v  potaz  i  změna  v  pracovních  podmínkách

a okolnostech.  Při  vyhodnocování  se  musí  počítat  i  s  pravděpodobností  vzniku

různých  událostí,  jež  ohrožují  zdraví.  Při  určování  rizik  se hodnotící  osoba

zaměřuje nejen na rizika hrozící vlivem zařízení a pracovního prostředí, ale musí

se  zabývat  i  vlivem  lidského  faktoru,  tzn. rozličnými  znalostmi  zaměstnanců,

rozdíly  mezi chováním  běžným  a  ve stresové  situaci,  předáváním  informací

mezi zaměstnanci,  kladením  vysokých  požadavků  na obsluhu,  dále  na  nutno

zhodnotit  dodržování  bezpečnostních  přestávek,  vztahy  na  pracovišti  mezi

zaměstnanci, či OOPP nevyhovující z hlediska bezpečnosti a ergonomie [5].

Při  vyhledávání rizik  se musí  postupovat  od nejjednodušších po složitější

a od známých po neznámá.  Není požadována chronologie identifikace v souladu

s pracovním  postupem.  Vždy  je  možné  vracet  se k  problému,  přehodnotit

ho z více stran  a  popřípadě  najít  i  další  nebezpečí,  která mohla  být zprvu

přehlédnuta.
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Existence  důsledku nebezpečí  na pracovišti  je  zaznamenaná v  záznamech

o  úrazech.  Vyhodnocování  rizik  by se  nemělo  soustředit  pouze  na prozkoumání

samotného  pracoviště,  ale  i  na  strojní  zařízení,  lidský  faktor, neopomenuty

by neměly být možné kombinace interakcí  mezi jednotlivými subjekty zkoumání

atd. 

V průběhu  vyhledávání  se  doporučuje  komunikace  se  zaměstnanci

konkrétního  pracoviště  a porovnání  výsledků  výpovědí  zaměstnanců

se skutečnostmi.  Nedílnou  součástí  by  mělo  být  provádění  průběžného

monitoringu,  tzn.  věnovat  pozornost  odchylkám  od  obvyklého  stavu,

které mohou  nastat  v  případě  nepředvídaného  zastavení  stroje,  a  zjistit, kde

nejsou  provedena  nutná  bezpečnostní  opatření.  Při  identifikaci  potencionálních

rizik  je  nejdůležitější  zjištěné  skutečnosti  odstranit.  V  případech,

kdy to z technologického  hlediska  není  možné,  se  musí  aplikovat  kolektivní

ochrana.  Poslední  možností  ochrany  se  stává  použití  OOPP.  Chránit  musíme

nejen zaměstnance, kterého se rizika přímo týkají, ale i zaměstnance, na kterého

může riziko nepřímo působit.

Vždy když dojde ke změně v pracovních podmínkách, musí zaměstnavatel

zajistit opětovné provedení zhodnocení rizik.

 3.2 Základní postupy vyhledávání rizik [5]

Pro  vyhledávání  rizik  je  nutné  si  stanovit  základní  postup,  který bude

sloužit  k další  verifikaci  zjištěných  dat.  Nejsnazší  postup  je  v této  kapitole

uveden v bodech 1 až 3.

1. Identifikace nebezpečí.

2. Odhad rizik vznikajících působením nebezpečí.

3. Identifikace osob, které mohou být zasaženy působením nebezpečí.
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 3.3 Metody vyhledávání rizik

 3.3.1 Metoda Check list

Metoda  využívá  kladení  otázek  a  odpovědí.  Na  jejich  základě

se pak vyhodnocují  rizika,  která  z odpovědí  vyplývají.  Otázky  se  přímo  týkají

pracoviště,  pracovních  podmínek,  vztahu  na  pracovišti  komunikace  s vedením,

veškerého zařízení, práce se zařízením, hodnocení bezpečnosti na pracovišti atd. 

Tato  metoda  je  nejvhodnější  pro  osoby,  které  v tomto  oboru  pracují  již

delší  dobu  a  mají  dostatek  zkušeností,  aby  věděly,  na  jaký  okruh  otázek

je důležité se zaměřit, aby byly výsledné hodnoty konkrétní a objektivní. 

U  osoby  méně  znalé  v oboru  hrozí  nebezpečí,  že  neuvede  všechny

podstatné  otázky a  tím dojde  k  zanedbání  vážných  rizik,  která by nemusela  být

následně identifikována.

 3.3.2 Metoda Strom chyb

Metoda vychází z informací, které poskytují záznamy o úrazech. Někdy je

vhodnější  použít metodu Strom chyb,  aby se odhalila i  jiná rizika a  jiné prvotní

příčiny. 

Tato  metoda  využívá  princip  vývojového  diagramu.  Začíná  se pracovním

úrazem a postupujeme směrem k příčinám [5].

 3.3.3 Metoda HAZOP

Metoda  je  nejrozšířenější  metodou  při  procesu  získávání  informací

o rizicích.  Využívána je zejména na identifikaci  bezpečné funkce po celou dobu

používání  technických  zařízení.  Její  další  využití  se  zaměřuje  hlavně  na  nová
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technická  zařízení  a dále  ji  lze  rovněž  použít  i  pro  zařízení,  na  kterých  se  již

pracuje. 

Tuto  metodu  lze  využít  i  pro  vyhledávání  rizik.  Zaměřuje  se nejen

na stávající rizika, ale i na potencionálně možný vznik nebezpečí.

 3.3.4 Metoda BOMECH

Jedná  se  o  univerzální  metodu  na  vyhledávání  rizik.   Metoda  počítá

s vyhledáváním  rizik  ve  skupině,  vyjma  jednoduchých  strojů  a pracovišť.

Je důležité,  aby  hodnotitelé  měli  nejen  potřebné  teoretické  znalosti,

ale i dostatečné znalosti daných zařízení a pracovišť.

Hodnotící  osoby  si  zvolená  pracoviště  nejprve  projdou  a seznámí

se se zařízením,  pracovními  postupy  a  okolím  pracoviště.  Každý  člen  skupiny

zaznamenává zjištěná rizika  do  vlastní  tabulky,  do  níž  uvádí  příčiny i důsledky

a ihned je na místě vyhodnocuje. 

V závěru  šetření  se  všechny  získané  tabulky  vyhodnotí  a  tím  se získají

nejobjektivnější  výsledky,  neboť  je  zajištěna  objektivita  u  všech  členů

vyšetřovacího týmu.

Pomoc  s  vyhledáváním  rizik  poskytuje   norma  ČSN EN  ISO  14121-1

Bezpečnost  strojních  zařízení  –  Posouzení  rizika,  viz kapitola  1.2,  bod  5.,

která udává  typy  nebezpečí  a rizik  hrozících  na pracovišti.  Autor  metody  prof.

Chudela  v  ní  vymezuje  typy  možných  nebezpečí  a  zdrojů  příčin,  např.  kvalitu

povrchu,  pohyb,  teplotu,  tlak,  hluk,  otřesy a  vibrace,  vlhkost,  záření,  elektřinu,

množství  určité  toxické  látky,  dráždivost  látky,  mikroorganismy,

makroorganismy,  fyzickou,  dynamickou,  statickou,  rozumovou,  smyslovou

a emocionální zátěž atd.

Nevýhodou u každého vyhodnocování rizik je, že hodnotící osoba je může

přecenit nebo v horším případě podhodnotit riziko z hlediska bezpečnosti. 
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V obou  případech  má  vyhledávání  rizik  vždy  dopad  na  finance  firmy,

a proto  je  nezbytné,  aby pověřená  osoba byla  dostatečně  kvalifikována v  oboru

prevence rizik a vedení mělo možnost do konečného rozhodnutí zasahovat.

V  praxi  může  rizika  vyhodnocovat  pouze  osoba  odborně  způsobilá

k prevenci rizik, jak ukládá zákon č. 309/2006 Sb., §9,10.
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II. Praktická část

 4 Realizace výzkumu

 4.1  Stanovení hypotéz

Analýzou zjištěných faktů v teoretické části bakalářské práce stanovila její

autorka následující hypotézy, na které zaměřila svou pozornost v praktické části.

1) Rizika jsou vyhledávána pomocí metody BOMECH. 

2) Náročnost  typů  OOPP  se  liší  podle  míry  rizik  působících

na zaměstnance.

3) Jednotlivé typy OOPP korespondují s riziky na pracovišti.

4) Vyhodnocené OOPP odpovídají požadavkům nařízení vlády. 

 4.2  Popis pracovního místa

Popis  pracoviště  je  pouze  hypotetický  a  v reálnu  neexistující.  Uvedené

parametry jsou vymyšlené a autorka práce je uvádí pouze proto,  aby upozornila

na nejčastěji se vyskytující rizika, nejvíce ohrožující nebezpečí.

 Modelové svářečské pracoviště  se  nachází v areálu firmy, která se zabývá

výrobou  kovových  konstrukcí  a  prvků  potřebných  pro  uložení  potrubí.

Na svářečském  pracovišti  součastně  pracují  dva  zaměstnanci  na jednosměnný

provoz. 
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Zvolení  zaměstnanci  v  profesi  svářeč  splňují  ze zdravotního

a legislativního hlediska veškeré požadavky pro výkon dané pracovní činnosti. 

Stěny  pracovního  prostoru  jsou  z  nehořlavého  materiálu,  zabraňujícího

odrazu  záření  během  svařování.  Světlá  výška  místnosti  je  6  metrů,  celková

plocha pracovního stolu na svařování  je 2,5m².  V místnosti  pro svařování chybí

nucené  nebo  přirozené  větrání.  Na pracovišti  pro  svařování  se  vyskytují

maximálně dvě připravené lahve s technickými plyny, které jsou volně vertikálně

ložené  v jenom z  rohů  místnosti.  Během svařování  mají  zaměstnanci  používané

lahve upevněné na stojanu, který je primárně určen pro převoz tlakové lahve.

 4.3 Zjištěná rizika pro svářeče na pracovišti

 4.3.1 Samovolný pohyb předmětů

Předměty,  se  kterými  zaměstnanec  pracuje,  jsou  vždy  upevněny

na pracovním stole takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému

pohybu.  Tímto  způsobem  se  preventivně  předchází  případnému  pohybu

a následnému možnému poranění zaměstnance.

 4.3.2 Požár, výbuch

Na tato rizika musí zaměstnavatel pamatovat již v projektové dokumentaci

a  samozřejmě  neustále  sledovat  a  kontrolovat  stav  pracoviště  svařování

i zařízení.   Nežádoucímu  jevu  se  předchází  průběžnými  kontrolami,

tzn. jedenkrát týdně, a vykonává ji například požární technik.

Při  průběžných  kontrolách  se  pozornost  nezaměřuje  pouze  na pracovní

prostředí  a  podmínky,  ale  i  na  používání  kolektivní  ochrany  a  zejména

na používání nezbytných OOPP.
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 4.3.3 Nebezpečné plyny při svařování

Zaměstnavatel  nesmí  na  pracovišti  opomíjet  zákonnou  povinnost

odstraňovat v dostatečné míře vznikající plyny odsáváním mimo pracovní prostor

zaměstnance,  aby  bylo  tímto  zamezeno  vdechování  vznikajících  nebezpečných

plynů.  Pokud  by  zaměstnavatel  tuto  povinnost  opomíjel,  docházelo

by k nedodržování hygienického limitu pro obsahové hodnoty plynů.

 4.3.4 Záření

Při  svařování  plamenem  vzniká  na  pracovišti  neionizující  záření,

které přetěžuje  lidský  organismus  a  které  zaměstnavatel  z technologického

hlediska  žádným  způsobem  není  schopen  odstranit.  Souvisejícímu  jevu

se zabraní  vybavením  svářeče  patřičnými  OOPP,  např.  oblečením

nepropouštějícím záření, svářečskou přilbou apod. 

 4.3.5 Hluk

Při  svařovacích  procesech  vzniká  hluk,  který  není  ani  v  tomto  případě

zaměstnavatel  schopen  odstranit.  Hladinu  hluku  lze  pouze  zmírnit,  ale nikdy

se její  hodnotu  nepodaří  odstranit  natrvalo.  I  zde  musí  být  svářeč  vybaven

potřebnými  OOPP  zabraňujícími  poškození  sluchu  a  poskytující  pohodu  při

pracovní činnosti.
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 4.3.6 Nadlimitní hmotnosti pro ruční zvedání břemene

Svářečské  pracoviště  musí  být  vybaveno  zvedacím  zařízením,

které umožňuje  svářeči  zvedat  břemena  těžší,  než  je  maximální  povolená

hmotnost pro ruční manipulaci s břemenem.

 4.3.7 Kontrola celého zařízení pro svařování

Před  každým  svařováním  je  nutné  provádět  kontrolu  celého  pracoviště

svařování, kterou vykoná samotný svářeč.

 4.3.8 Pracovní prostor

Pracovní plocha na zdejším pracovišti neodpovídá požadavkům legislativy

České republiky, minimální plocha pro svařování musí být 3m².

 4.4  Výzkumná metoda

Pro  vlastní  výzkum  autorka  práce  vybrala  metodu  BOMECH, jmenovaná

metoda  je  nejvhodnější,  kladem  je  její  srozumitelnost  a  možnost  s její  pomocí

vyhodnotit  stav  a  získat  podklady  pro  udělování  OOPP,  viz  kapitola  4.4.1,

tabulka č. 1 Tabulka vyhodnocující rizika [5].
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 4.4.1 Vyhodnocení tabulky

Tabulka č. 1 Tabulka vyhodnocující rizika

Číslo

NČ

Nebezpečný

činitel

Zdroj

rizika

Činnost

v době

úrazu

Pravděpodobné

zranění

KRITERIA BEZPEČNOSTI kN Kategorie Prevence
Varianta

prevence
N K EF

  N  O   P   E  R  Z  K  I  D V

1 2 3 4 5   6   7   8   9  10 11  12 13  14  15 16 17 18 19 20 21 22

Pád předmětu Rozdrcení Přenášení Dolní a horní

končetiny, hlava

Ochrana

hlavy

OOPP

Letící

předmět

Poranění Broušení Obličej, krk Ochranný

štít

OOPP

Ostré části Pořezání,

propíchnutí

Práce s

předmětem

Ruce Ochrana

rukou

OOPP

Neionizující

záření

Vysoká

teplota

Svařování Oči, pokožka Ochrana

očí,

pokožky

OOPP

Nebezpečné

plyny

Udušení Svařování Dýchací orgány Zabránění

vdechování

plynů

Odsávání,

dostatečná

ventilace 
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Číslo

NČ

Nebezpečný

činitel

Zdroj

rizika

Činnost

v době

úrazu

Pravděpodobné

zranění

   KRITERIA BEZPEČNOSTI kN Kategorie Prevence
Varianta

prevence
N K EF

  N  O   P   E  R  Z  K   I   D V

1 2 3 4 5 6 7    8   9  10 11  12  13  14  15 16 17 18 19 20 21 22

Hořlavá

kapalina

Požár Svařování Uhoření, zranění Zabránit

vznícení

Odstranění

hoř. látky,

lahev v

dostatečné

vzdálenosti

Manipulace

lahve

Pád Zranění Zabránit

pádu

Stojan na

lahev

Bruska Vibrace Broušení Nemoc z povolání Ochrana

rukou

OOPP

Předmět Hmotnost Přenášení Poranění zad Dodření

max.

hmotnosti

Zdvihací

zařízení

Mastnota,

těsnost

 Požár Svařování Uhoření Kontrola Odstranění

mastnoty 
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Číslo

NČ

Nebezpečný

činitel

Zdroj

rizika

Činnost

v době

úrazu

Pravděpodobné

zranění

   KRITERIA

BEZPEČNOSTI
kN Kategorie Prevence

Varianta

prevence
N K EF

  N  O  P  E   R  Z  K   I    D V

1 2 3 4 5   6 7   8   9  10 11  12  13  14  15 16 17 18 19 20 21 22

Pracovní

prostor

Nedostatek

místa

Svařování Splnění

požadavků

na prostor

pracovního

místa

Zvětšení

pracovní

plochy

Výška Pád Páce ve

výškách

Ochrana

proti pádu

OOPP
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Vyhodnocení tabulky č.  1 Tabulka vyhodnocující rizika se provede pomocí

tabulek č. 6-15 uvedených v příloze.

Přestože  tato  metoda  poskytuje  možnost  výpočtu  celkového  koeficientu

nebezpečnosti pro celé svářečské pracoviště,  v tomto případě  autorka práce tuto

možnost opomíjí, neboť v  bakalářské práci není prioritní vyhodnocení celkového

rizika.  Ze stejného  důvodu  neuvádí  postup  výpočtu  celkového  koeficientu

nebezpečnosti neuvádí.

Osoba vyhodnocující  rizika  musí  nabídnout  statutárnímu zástupci  návrhy

pro další postupy při  odstraňování rizik.  Na něm zůstává rozhodnutí, zda příjme

návrhy  na  odstranění  rizika,  nebo  riziko  odstraní  jiným  způsobem,

nebo ho neodstraní  vůbec  a to  bude přetrvávat  i  nadále.  Tato  možnost  se  nabízí

jen v případě, pokud to nepožaduje legislativa ČR.

 4.4.2 Posloupnost řešení nalezených rizik

Při  posloupnosti  řešení  nalezených  rizik  autorka  vycházela

z doporučeného návrhu Neugebauera (2008).

1. Rizika, která se mohou odstranit přímo na místě v období zjišťování

možných  rizik,  se  odstraní  po  domluvě  se zaměstnavatelem

okamžitě s ohledem na finanční možnosti firmy.

2. V další  fázi  kooperace  se  vytvoří  časový  harmonogram

pro odstranění  rizik,  která  by  měla  být  odstraněna  ihned,

ale z finančního hlediska to není možné. 

3. Je  potřeba  se  přizpůsobovat  technickému  pokroku  a novým

informacím v tomto oboru.

4. V předposlední fázi se nabízí použít kolektivní ochranu, a případné

použití  individuálních ochranných prostředků  nastane až v krajních

případech.
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5. Poslední  fáze  je  nejdůležitější,  snahou  by  mělo  být  maximální

zlepšení míry ochrany zaměstnance.

V tomto případě jsou všechna odstranitelná rizika odstraněna.

 4.4.3 Opatření před přetrvávajícími riziky při svařování

V případě  svářečské  profese  nelze  zajistit  úplnou  eliminaci  působících

rizik  při  práci,  tzn.  proti  pádu  předmětu  z výšky,  letícímu předmětu  a  prašnosti

vlivem  broušení,  případnému  pořezání  či bodnutí  při manipulaci  s ostrými

předměty,  vysoké teplotě  při svařování,  a proto je navrženo, aby  zaměstnancům

byly přiděleny potřebné OOPP. 

Nebezpečí  při  svařování, která není zaměstnavatel schopen odstranit, jsou

vyhodnocena v Tabulce č. 2 Neodstranitelná rizika. 

35



Tabulka č. 2 Neodstranitelná rizika

TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Jméno a příjmení:
Pracovní zařazení:

RIZIKA

Fyzikální Chemická Biologická

Mechanická Tepelná

E
le

kt
ři

n
a

Záření

H
lu

k

Aerosoly

T
u

h
é 

lá
tk

y Kapaliny

P
ly

n
y,

 p
ár

y

b
a
k
te

ri
e
, 
v
ir
y

p
a
ra

z
iti

p
lí
s
n
ě

P
á
d
y

v
ib

ra
c
e

te
p
lo

, 
o
h
e
ň

c
h
la

d

n
e
io

n
iz

u
jíc

í

io
n
iz

u
jí
c
í

p
ra

c
h
, 
v
lá

k
n
a

d
ý
m

y
, 
m

lh
y

p
o
n
o
ř
e
n
í

p
o
s
tř

ík
á
n
í

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Č
Á

S
T

I 
T
Ě

L
A

Hlava

lebka A   X

sluch B

zrak C

dýchací orgány D

obličej E

celá hlava F

ruce G

paže (části) H    X

chodidlo I

nohy (části) J

Různé

pokožka K    X

trup (břicho) L

parenterální cesty M

celé tělo N   X   X   X   X

n
e
b
a
k
te

ri
á
ln

í 

b
io

lo
g
ic

k
é
 a

n
tig

e
n
y

ú
d
e
r,

 n
á
ra

z
, 

ro
z
d
rc

e
n
í

b
o
d
n
é
, 
ř
e
z
n
é
 

rá
n
y
, 

š
kr

á
b
a
n
c
e

u
kl

o
u
z
n
u
tí
, 

u
p
a
d
n
u
tí

   X

   X    X

Horní 
končetiny

  X    X

Dolní 
končetiny

   X

   X
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 4.5 Návrh na konkrétní OOPP 

 4.5.1 Prevence pádu předmětu

Na pracovišti  musí  být  zaměstnancům k dispozici  alespoň  jedna ochranná

přílba, která by zajistila bezpečnost práce při manipulaci se zdvihacím zařízením

pro předměty těžší než 50 kilogramů.

Součastně  musí  zaměstnavatel  poskytovat  každému svářeči  pracovní obuv

s ocelovou  špičkou,  která  zabraňuje  deformaci  a poškození  prstů  na  dolních

končetinách  při  případném  pádu,  a  se  stélkou  proti probodnutí  chodidla

a odolávající vysokým teplotám.

 4.5.2 Prevence proti pořezání

Pro  prevenci  proti  pořezání  je  doporučeno  vybavit  svářeče  obuví

opatřenou ocelovou  špičkou,  která  zabraňuje  deformaci  a poškození  prstů

na dolních  končetinách,  a  se  stélkou  proti probodnutí  chodidla,  odolávající

vysokým teplotám, a dále pětiprstými rukavicemi s manžetou.

 4.5.3 Prevence proti letícím předmětům

Při  opracování  kovových  předmětů  vznikají  na  pracovišti  částice

o různých  velikostech,  které  zvyšují  riziko  poškození  zraku.  Z tohoto  důvodů

je navrženo používání ochranného štítu nebo brýlí.

 

37



 4.5.4 Prevence proti teplotě

Při  svařování  vzniká  vysoká  teplota,  a  proto  hrozí  nebezpečí  popálenin

a hoření  oděvu  svářeče.  Veškerá  OOPP  musí  podléhat  povinnosti  chránit

před teplem  a  splňovat  požadavky  na odolnost  proti  působícím  teplotám.

Požadavky se  týkají  především  pětiprstých  rukavic  s  manžetou,  příp.  rukavic

bez manžety a nátepníků,  požadována je obuv s ocelovou špičkou, která zabrání

případné  deformaci  a  poškození  prstů  na  dolních  končetinách,  se  stélkou

proti probodnutí chodidla, odolávající vysokým teplotám, a svářečská zástěra.

 4.5.5 Prevence proti záření

Neionizující  záření,  které  vzniká  vždy  při  svařování,  značně  poškozuje

zrak  svářeče  a  nelze  jej  žádným  možným  způsobem  odstranit,  a  proto  svářeč

musí používat svářečskou přilbu zabraňující prostup dané hodnotě záření.

 4.5.6 Prevence proti prachu

Při broušení různých kovů vznikají mikroskopické částice, které se mohou

usazovat zvláště v dolních cestách dýchacích a které následně mohou způsobovat

chronická onemocnění, a proto je doporučena respirační rouška.

 4.6 Možné  chyby  zaměstnavatele  při  výběru  OOPP

pro svářeče

Zaměstnavatel  by  měl  být  vždy  informován  o eliminaci  možných  chyb

při výběru  OOPP  pro  svářeče.  Zaměstnavatel  musí  brát  zřetel  na  fakt,

že nevhodně  zvolený  OOPP by  mohl  představovat  pro  svářeče  nově  vznikající
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riziko,  stižené  pracovní  podmínky, práce  s  OOPP  by  mohla  snižovat  jeho

pracovní výkon a nemusel by se ani ergonomicky přizpůsobit jeho fyziologickým

potřebám.  Anatomie  těla  svářečů  se  vždy  liší,  a  proto  i  jejich  požadavky

na OOPP jsou různé. 

 4.6.1 Ochranná přilba

Pro zajištění  pracovní  pohody nutno zvolit  ochranné přilby tak,  aby si  je

mohli  zaměstnanci  upravovat  podle  potřeb  a  současně  aby odpovídaly

požadavkům kladeným legislativou. U přileb se sleduje možná regulace náhlavní

vložky,  pevnost  materiálu,  z něhož  je  přilba  vyrobena,  dále  celková  hmotnost,

tvar, větrací otvory a  odolnost proti zvýšeným teplotám.

 4.6.2 Pracovní obuv

Na  zvolenou  pracovní  obuv  musí  zaměstnavatel  zaměřit  zvýšenou

pozornost  už  při  výběru.  Mezi  dominantní  kritéria  OOPP  patří:  hmotnost,

pružnost,  odolnost  vůči  působícím  vysokým teplotám,  anatomický  tvar,  vhodná

velikost,  regulace  v oblasti  nártu  nohy  a  možnost  preventivně  zabraňovat

případnému  vyzutí.  U  vyhovující  pracovní  obuvi  se  sleduje  zvolený  materiál,

tj. jeho vzdušnost,  a současně  i  to,  zda zachovává tvar.  Každému uživateli  musí

výrobce umožnit hygienickou očistu obuvi, tzn. jednoduchost designu.
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 4.6.3 Pracovní oděv

Zvolený pracovní oděv musí v průběhu užívání zachovávat neměnný tvar,

dále  musí  zaměstnavatel  sledovat  odpovídající  velikost,  kvalitu  materiálu,

funkčnost střihu,  možnost  snadné hygienické údržby. Materiál by měl  zajišťovat

termoregulaci, odolnost proti vysokým teplotám a nehořlavost.

 4.6.4 Pracovní rukavice

Pracovní  rukavice  pro  svářeče  musí  splňovat  ergonomické  požadavky,

zejména: velikost,  provedení  umožňující  uchopení  předmětů  tj.  pětiprstý  střih.

Zvolený  materiál  musí  zabezpečovat   sníženou  rychlost  opotřebení,  zachování

tvaru,  poddajnost.  V poslední  řadě  musí  být  zabezpečeny  hygienické  nároky,

tj. nezvyšovat potivost rukou atd. 

 4.6.5 Ochranný štít nebo brýle

Neodstranitelným  rizikem,  před  kterým  musí  být  svářeč  chráněn,

je možnost  poškození  zraku.  Každému  ze  svářečů  se  musí  nabízet  možnost,

aby si sám vybral  variantu,  která mu více vyhovuje.  Zaměstnavatel  by měl  volit

brýle a ochranný štít  vyrobené z lehkého materiálu a správného tvaru,  u kterého

je  zaručená  jednoduchá  údržba.  Brýle  musí  umožňovat  nastavitelnost  délky,

velikosti  objemu,  dále  musí  být  vybaveny větracími  průduchy proti  zamlžování

zorného pole, o dostatečné velikosti nezabraňující ve výhledu.
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 4.6.6 Polomaska

Během práce svářeč taktéž brousí a řeže polotovary, přičemž je vyvíjen

prach.  Ochrana  proti  prachu  a  vznášejícím  se  částečkám  kovu  musí  být  řešena

přidělením  polomasky.  Mezi  důležité  parametry  výběru  patří  schopnost  lícovat

obličej  kolem  úst  a  nosu,  potřebný  je  malý  dýchací  odpor  a  kompatibilita

s ochranou zraku.

Všechny  poskytované  OOPP  musí  být  schválené  autorizovanou

zkušebnou  podle  zákona  č.  22/1997  Sb.,  v  platném  znění,  o  technických

požadavcích na výrobky.

Před  samotným  použitím  OOPP  k  výkonu  práce  se  musí  svářeč  vždy

přesvědčit  o  jejich  stavu.  Tento  postup  zajišťuje  kvalitnější  osobní  ochranu

zaměstnance.

 4.7 Kritéria pro poskytování OOPP [5]]

U  všech  uvedených  kritérií  je  důležité,  jak  kvalitní  informace  poskytuje

výrobce,  tj.  zda  jsou  spolehlivé,  konkrétní  a  podrobné,  a  jaké  informace

je schopen poskytnout zákazníkovi prodejce. 

Zaměstnavatel  při  výběru  OOPP  musí  vycházet  z informací

poskytovaných výrobcem  a  následně prodejcem.  Osobní  ochranné  pracovní

pomůcky pro  svářeče  jsou  rozděleny  na  podskupiny blíže  charakterizující  druh

ochrany.  Je  vhodnější  vybírat  OOPP  od  výrobců,  kteří  uvádí  rozdělení

na podskupiny do přiložené dokumentace. Ochota výrobce poskytovat informace

i  po  koupi  OOPP  je pro zaměstnavatele  zárukou  spolehlivosti  a  vzájemné

spokojenosti i po uplynutí záruční doby. 
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Mezi  kritéria,  která  jsou  důležitá  nejen  pro  autorku  práce,

ale i pro samotného  zaměstnavatele,  patří  např.  bariéra,  spolehlivost,  pohodlí,

hygiena atd.

Bariéra OOPP  je  chápána  jako  specifický  typ  ochranné  funkce,

kterou musí OOPP poskytovat.

Spolehlivost je vnímána jako míra kvality OOPP. Na kvalitu má vliv nejen

životnost daného OOPP, ale hlavně způsob kvality zpracování, materiálu, četnost

a kvalita kontrol  v průběhu výroby a po jejím ukončení,  než se osobní ochranný

prostředek dostane od výrobce ke koncovému zákazníkovi.

Pohodlí při užívání je vždy velmi důležité. Jedná se o velikost, hmotnost,

střih, kvalitu a vlastnosti, tzn. komfort, ohebnost a tloušťka použitého materiálu.

Pozitivním faktorem se stává i vlastnost materiálu, který v létě více odvádí teplo,

vlhkost, a v zimě si tento materiál teplo naopak udržuje.

Hygiena, kterou zajišťuje zaměstnanec, musí splňovat požadavky na míru

námahy s udržením hygienicky čistého OOPP.

 4.8 Mycí, čistící a desinfekční prostředky

Pro profesi svářeče musí zaměstnavatel ze zákona poskytovat v dostatečné

míře mycí, čistící a desinfekční prostředky. Profese svářeče spadá do druhu práce

označované  jako  práce  nečistá,  opět  podle  platné  legislativy,  v níž  je  uvedeno

minimální  množství  mycího  prostředku  pro  svářeče  100  g  na  měsíc  a ve stejné

délce  trvání  600  g  čistící  pasty.  Zaměstnavatel  rovněž  musí  dodržovat

požadovaný minimální počet ručníků, tj. dva kusy ročně. 

Všechna  uvedená  množství  jsou  stanovena  jen  v  minimálním  množství

a zaměstnavatel  by  měl  vycházet  z potřeby  zaměstnance  při  navýšení  práce,

tzn. zaměstnavatel  poskytuje  mycí  a čisticí  prostředky  v  takovém  množství,

v jakém svářeč potřebuje na odstranění nečistot z pokožky.
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 4.9 Poskytování ochranných nápojů

Vzhledem  k  zařazení  svářečské  profese  do  třídy  práce  II  b,  musí  svářeč

dostávat  ochranné nápoje.  Měřením se zjistí,  že u  svářeče během osmihodinové

pracovní  doby  dochází  k  překročení  povoleného  teplotního  limitu  26  ºC,

při němž dochází ke ztrátám tekutin vlivem dýchání a nadměrného pocení. Ztráty

překračují stanovený limit, tj. 1,4 litru1. Zaměstnavatel musí dodržovat povinnost

poskytovat  ochranné  nápoje,  pokud  na  pracovišti  není  přesažena  teplota  30  ºC.

V takovém  případě  poskytuje  zaměstnanci  minimálně  0,97  litru.  Pokud  teplota

na pracovišti  svářeče přesáhne 30 ºC,  poskytuje  se  svářeči  minimálně  1,12 litrů

za osmihodinovou pracovní dobu [14].

 4.10 Vzorový  seznam  pro  přidělování  OOPP  včetně  lhůt

obnovy

U  každého  OOPP musí  zaměstnavatel  stanovit  lhůty  pro  obnovu  OOPP.

Zaměstnavateli  nejsou  nikde  stanoveny  fixní  lhůty  výměny  OOPP,  ale  doba

výměny se stanovuje na hranici životnosti jednotlivých OOPP. V případě  našeho

výzkumu  se  doba  výměny  stanovila  svářeči  podle  následující  tabulky  č.  3

Doporučené lhůty výměny OOPP.

Pokud  svářeč  nepoužívá  OOPP  déle  než  tři  měsíce  bez  přerušení,  doba

užívání se prodlužuje o délku trvání nepoužívání.

1 NV č. 361/2007 Sb., příloha č. 1, část A
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Tabulka č. 3 Doporučené lhůty výměny OOPP

Název

povolání
Přidělení OOPP Důvod poskytnutí

Doba užívání

v měsících

Svářeč

plamenem

Ochranné brýle

(kukla)
Ochrana zraku 12

Kožená svářečská

zástěra

Ochrana

proti vysokým

teplotám

12

Pracovní oděv
Ochrana

proti znečištění
12

Uzavřená pracovní

obuv s ocelovou špicí
Ochrana nohou 48

Rukavice pětiprsté

s manžetou
Ochrana rukou Dle potřeby

Polomaska
Ochrana dýchacích

cest
Dle potřeby

Ochranná helma Ochrana hlavy

Doba

použitelnosti

určena

datem

expirace
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 4.11 Pracoviště  svářeče  plamenem  ve  výškách   

a nad volnou plochou

Tento  druh  práce  vykazuje  zvýšený  výskyt  rizika  úrazu  vlivem  pádu

z výšky  a  nad  volnou  plochou.  Nezbytnou  součástí  poskytovaných  OOPP

pro svářeče musí být navíc OOPP zabraňující tomuto pádu. 

V tabulce  č.  2  Neodstranitelná  rizika  v  kapitole  č.  4.4.3  je  uvedeno

vyhodnocení neodstranitelných rizik při tomto druhu pracovní činnosti.

 4.11.1 Návrh na konkrétní OOPP 

U  svařování  ve  výškách  a  nad  volnou  plochou  musí  zaměstnavatel

poskytovat  stejné  OOPP jako  u  svařování  na  stabilním  pracovišti,  viz  kapitola

4.5.  Navíc  musí  dbát  zvýšené  pozornosti  při  výběru  a  při  přidělení  OOPP

proti pádu,  aby  materiály,  ze  kterých  jsou  vyrobeny,  odolávaly  teplotám

působícím při svařování.

 4.11.2 Prevence proti pádu

Stejně  jako  pro  všechny  práce  ve  výškách  je  i  zde  rozhodující  způsob

provedení práce. V případě, že práce je prováděna na vodorovné ploše, je potřeba

vybavit  svářeče  zcela  jinými  OOPP  proti  pádu,  než  pokud  pracuje  na svislé

ploše.

Při práce na svislé ploše je svářeč vybaven zachycovacím postrojem, podle

potřeby  se  zádovým  tlumičem  pádu,  hrudním  zachycovačem,  pracovně

polohovacím systém a bezpečnostním lanem.

Pro  práci  na  vodorovné  ploše  postačuje  zachycovací  postroj  se  zádovým

tlumičem pádu, nebo pouze bezpečnostní pás a bezpečnostní lano.
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Systém zajišťování  proti  pádu  včetně  potřebných  OOPP a  kotvících  míst

musí  být  obsahem  technologického  postupu,  zpracovaném  osobou  odborně

způsobilou, stanovenou zaměstnavatelem.

 4.12 Potřebná dokumentace

U OOPP proti nebezpečí pádu je nutné, aby každý měl vlastní záznamovou

kartu a dokumentace v ní  byla  podrobněji  zpracovaná.  Je nezbytné do ní  uvádět

nejen  základní  informace  o  zaměstnavateli:  jméno  a  příjmení,  na  jaké  profesy

uživatel  pracuje,  datum  přidělení,  doba  užívání  atd.  Každý  OOPP  zabraňující

pádu  z výšky  nebo  do  hloubky musí  mít  své  osobní  interní  identifikační  číslo,

výrobní identifikační číslo, údaje o výrobci nebo dodavateli, rok výroby, seznam,

pokud  OOPP  obsahuje  potřebné  příslušenství,  datum  záznamu  a  podpis

odpovědné  osoby,  která  provedla  vstupní  kontrolu  a  datum,  kdy  byl  OOPP

uveden  do provozu.  Na  OOPP  proti  pádu  se  vztahuje  povinnost  pravidelných

kontrol  možného  poškození.  Kontroly  na  odhalení  poškození  se  musí  provádět

před  použitím,  za  což  je  odpovědný  uživatel  OOPP  proti  pádu.  V záznamové

kartě  OOPP nesmí  chybět  údaje  o  periodických  kontrolách  a  jejich  výsledcích,

datum,  důvod  vyřazení  a  podpis  osoby  odborně  způsobilé,  autorizované

výrobcem  OOPP tj.  servisní  pracoviště.  Po  zachycení  pádu  nebo  jiné  události

vyvolávající  nadměrné  zatížení  (mechanické,  tepelné  nebo  chemické)  musí  být

OOPP předán ke kontrole servisnímu pracovišti.

 4.13 Způsob likvidace OOPP

Po uplynutí doby užívání musí být OOPP předány zpět zaměstnavateli. Ten

funkčnost  OOPP po  uplynutí  doby  užití  poškodí  takovým  způsobem,  aby bylo

zamezeno dalšímu užívání.
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 4.14 Dokumentace o poskytnutí OOPP

Zaměstnavatel  by  měl  mít  vypracovaný  předpis  pro  poskytování  OOPP

pro jednotlivé profese, kterým OOPP poskytuje.

Aby  bylo  prokazatelně  doložitelné,  že  zaměstnavatel  poskytuje  potřebné

OOPP  v  rozsahu  vyhodnocených  rizik  pro  svařování,  měla  by  být  vytvořena

osobní  karta  svářeče,  kde  svářeč  stvrdí  svým  podpisem  každé  převzetí  OOPP,

které dostal přiděleny.

Do dokumentace  o  přidělení  OOPP se  písemně  a  tím prokazatelně  uvádí,

že  svářeč  byl  seznámen,  jak  přidělené  OOPP  používat,  čistit  a  skladovat.

Do dokumentace,  tzn.  do  osobní  karty  svářeče,  se  zaznamenává  jméno

a příjmení, profese, datum výroby, přidělení, životnosti, pro případnou reklamaci

se  uvede  číslo  objednávky,  která  byla  vystavena  na  jeho  pořízení  a  podpis

viz tabulka č. 4 Osobní karta OOPP.
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Tabulka č. 4 Osobní karta OOPP

Jméno a příjmení:

Profese:

Druh

OOPP

Datum

výroby

Datum

přidělení

Doby

životnosti

Číslo

objednávky

Podpis

zaměstnance

Zaměstnanec byl seznámen s užíváním, údržbou, čištěním

a skladováním OOPP.

Zaměstnanec byl poučen, že záměrné nepoužívání OOPP je

považováno za hrubé porušení pracovní kázně.

 4.15 Dokumentace o opotřebení, ztrátě funkčnosti

Svářeč  je  povinen  nahlásit  vedoucímu  zaměstnanci  ztrátu  funkčnosti

OOPP  a  ten  musí  posoudit  příčinu  vyřazení,  tzn.  zda  ztráta  funkčnosti

je způsobena vlivem vady materiálu, opotřebením nebo si  ji  zaměstnanec zavinil

sám a popř. záměrně, viz tabulka č. 5 Ztráta funkčnosti OOPP.
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Tabulka č. 5 Ztráta funkčnosti OOPP

Jméno a příjmení

zaměstnance:

Jméno a příjmení

vedoucího zaměstnance:

Typ nefunkčního OOPP:

Příčina nefunkčnosti:

Datum ztráty funkčnosti

OOPP:

Podpis

zaměstnance:

Podpis vedoucího

zaměstnance:
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 5 Závěr

Za  největší  úskalí  a  zároveň  za  největší  přínos  zpracování  bakalářské

práce  považuji  získání  teoretických  poznatků  z dostupné  odborné  literatury.

Obtíže  při  zpracování  práce  plynuly  ze  skutečnosti,  že  je  v současné  době

jen málo odborných titulů, ze kterých bylo možno čerpat potřebné poznatky.

V době,  která  je  zdánlivě  přesycené  informacemi,  se  laická  veřejnost

setkává  s velkým  množstvím  otázek  souvisejících  s problematikou  bezpečnosti

práce, na které dokáže odpovědět  pouze pracovník erudovaný v této oblasti.  Ten

může vycházet především z dlouholetých praktických zkušeností a legislativních

požadavků.  Vhodné  zvolení  a  následné  užívání  OOPP  tvoří  základní  pilíř

pro bezpečnou práci  každého zaměstnance,  popř.  uživatele.  Jde o  problematiku,

která je aktuální a týká se všech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

V  praktické  části  jsem  řešila  modelovou  situaci  spjatou  s bezpečností

práce konkrétní profese a pracoviště. Snažila jsem se vžít do situace začínajících

bezpečnostních  techniků,  kterým  může  dělat  problém  vhodně  zvolit  OOPP,

neboť mají minimální nebo žádnou praxi.

Přínosem práce je snad i to, že konkrétní postup popsaný v praktické části

je možno modifikovat pro další situace na jednotlivých pracovištích.
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Přílohy

1. PŘÍLOHA č. 1 

Tabulka č. 6  N - nejpravděpodobnější následek ohrožení [5]

                                                                         počet bodů:

Smrt 100

trvalé vyřazení z pracovní činnosti 60

velmi těžké ohrožení zdraví 40

hospitalizace ve zdravotnickém zařízení             20

absence bez hospitalizace 10

ohrožení zdraví bez absence   3

narušení pracovní pohody 0
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2. PŘÍLOHA č. 2

Tabulka č. 7  O - Počet součastně ohrožených osob [5]

      Počet bodů:

více než 100 60

51 až 100 40

21 až 50 25

11 až 20 12

5 až 10 6

2 až 4 2

1 0
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3. PŘÍLOHA č. 3

Tabulka č. 8  P - pravděpodobnost existence nebezpečného faktoru [5]

                Počet bodů:

existuje trvale 1 60

velmi pravděpodobně 0,1 40

Pravděpodobně 0,01 25

málo pravděpodobně 0,001 12

nepravděpodobně 0,0001 6

nestalo se, ale může se stát 0,000 01 2

prakticky vyloučené 0,000 001 0
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4. PŘÍLOHA č. 4

Tabulka č. 9 E – doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok [5]

                             Počet bodů:

více než 6 000 50

4 001 až 6 000 35

1 501 až 4 000 23

500 až 1 500 15

201 až 500 9

51 až 200 3

1 až 50 1

méně než 1 hodina za rok   0
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5. PŘÍLOHA č. 5

Tabulka č. 10 R - možnost obranné reakce [5]

                            Počet bodů:

Nemožná 40

velmi obtížná 20

Obtížná 8

možná 3

Snadná 0
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6. PŘÍLOHA č. 6

 

Tabulka č.  11  Z -  nároky na psychické vlastnosti  člověka při  činnosti  v poli

rizika  [5]                               

                                                                  počet bodů:

velmi vysoké 30

Vysoké 15

Průměrné 5

Malé 2

nepatrné 0

59



7. PŘÍLOHA č. 7

 

Tabulka č. 12  K - nároky na bezpečnostní kvalifikaci [5]

                           Počet bodů:

velmi vysoké 30

Vysoké 15

Průměrné 5

Malé 2

Nepatrné 0
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8. PŘÍLOHA č. 8

 

Tabulka č.  13  I – identifikovatelnost - poznatelnost rizikovosti nebezpečného

činitele, očekávání vzniku úrazu [5]

                               Počet bodů:

nemožné (nahodilý nepoznatelný jev) 30

možné (pravděpodobný poznatelný jev) 10

jasné (zákonitý jev) 0
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9. PŘÍLOHA č. 9

Tabulka č.  14  D – dynamičnost -  změna nebezpečnosti  nebezpečného činitele

v čase  [5]

                                                               počet bodů:

rizikovost roste výrazně 20

rizikovost roste mírně 5

rizikovost se nemění 0
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10. PŘÍLOHA č. 10

  

Tabulka č. 15  V - citlivost nebezpečného činitele na vliv pracovního prostředí

(osvětlení, hluk, teplota, plyny atd.) [5]

                            Počet bodů:

Velký 10

Průměrný 3

žádný 0
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11. PŘÍLOHA č. 11

Tabulka  č.  16   kN -  koeficient  nebezpečnosti,  který vypočteme sečtením všech

hodnot v řádku u jednotlivých nebezpečí. S jeho pomocí jsme schopni určit míru

rizika [5].

        

Hodnota kN Kategorie Doporučení

více než 200 A- katastrofální akutní nebezpečí, ihned najít řešení

151 až 200 B- kritická velké nebezpečí, řešit co nejdříve

101 až 150 C- střední významné riziko, nutno řešit brzy

51 až 100 D- mezní opatření nutno provést podle pořadí

významnosti

méně než 50 E- rušivá malé  riziko,  nutno  řešit

podle podmínek
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