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Má bakalářská práce se zabývá bezpečností práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Konkrétně vyhledání míst s nebezpečím pádu z výšky a do volné hloubky na provozu 

ocelárny ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., dále pak analýzou 

stávajícího systému organizace práce, stavem ochrany zaměstnanců před tímto nebezpečím, 

plnění poţadavků vyplývajících z právních předpisů, rozbor pracovní úrazovosti 

z předcházejících let a následné vypracování metodiky pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou v provozu ocelárny.  

 

 

Anotation 

 

PRETSCH, D., Proposal for a Methodology for Work at Heights. Bachelor's thesis. VŠB – 

TU Ostrava, 2011. 37 pages. 

 

Key words: steel works, work safety at heights, casting fields, methodology for work at 

heights 

 

My bachelor's thesis deals with work safety at heights. Specifically the selection of 

places with a danger of falling from a height in the plant - steel works in VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s., then with the analysis of the current work organization system, 

state of employee protection against this danger, meeting of requirements resulting from legal 

enactments, analysis of the accident rate from previous years and subsequent elaboration of a 

methodology for work at heights in the steel works plant.
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1 Úvod 

 

V oblasti bezpečnosti práce se potýkáme s řadou nebezpečných situací, jevů, chování 

či prostředí. Jednou z nejčastějších příčin úrazu, bohuţel mnohdy s fatálními následky, je 

bezesporu pád z výšky nebo do hloubky. Proto je třeba této problematice věnovat zvýšenou 

pozornost a úsilí. K tomu přispívá i neustále se vyvíjející legislativa. Mnohdy je ale na místě 

jít i nad rámec zákonů, nařízení, vyhlášek či norem, jde přece o zdraví, mnohdy i o ţivot. 

Nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky se vyskytuje napříč průmyslovými 

odvětvími od stavebnictví aţ po chemický průmysl. Nejinak tomu tedy je i v oblasti hutního 

průmyslu, slévárenství, ocelářství a téměř všech ostatních činnostech, kterými se zabývají ve 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

V mé práci se zaměřím na provoz ocelárny. Konkrétně řešení nebezpečí pádů z výšky 

a do volné hloubky v prostorách ocelárny.  

Cílem mé práce tedy je zejména vyhledání míst a prostorů s nebezpečím pádu z výšky 

a do volné hloubky, analýza stávajícího systému organizace práce, stavu ochrany 

zaměstnanců před tímto nebezpečím, plnění poţadavků vyplývajících z obecně platných 

právních předpisů, rozbor úrazovosti z předcházejících let a následné vypracování metodiky 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou v provozu ocelárny. 

Vycházet budu z legislativních poţadavků na obecnou bezpečnost práce, coţ je 

zejména Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcí předpisy, poţadavky na práci ve výškách a nad volnou hloubkou, coţ je především 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů, a související předpisy a normy. 

 Tato bakalářská práce vychází z poţadavku společnosti VÍTKOVICE HTB a.s., 

poskytující sluţby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro společnost VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s., a bude pouţita pro potřeby v praxi. 
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2 Historie společnosti 

 

Pokynem olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana z roku 1828 byly zaloţeny 

Vítkovické ţelezárny. Lokací vybudování společnosti byly Vítkovice – místo strategicky a 

ekonomicky velice výhodné, zejména proto, ţe veškeré suroviny potřebné pro vlastní výrobu 

se nacházely v bezprostřední blízkosti společnosti, ale také z důvodu plánované trasy 

ţeleznice vedoucí z Vídně do polských solných dolů, která vedla právě Vítkovicemi, a 

společnost byla majoritním dodavatelem kolejnic pro tuto stavbu. Provoz Rudolfovy huti byl 

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

Společnost se za dobu své existence podílela na mnoha známých stavbách a 

projektech, mezi mnohými např. televizní vysílač Ještěd, posluchárna Vysoké školy báňské 

v Ostravě, dvoupatrový most přes Starý Dněpr v Kyjevě, plynojem v Praze - Libni, 

Ţďákovský most a řada dalších.  

VÍTKOVICE mnohokrát změnily majitele, z nedávné minulosti je však podstatný 

převod společnosti na akciovou společnost, jenţ se udál v únoru roku 1992. Vyčleněním 

činností, které nesouvisí přímo s výrobou, vznikla řada dceřiných společností, s novými 

majiteli. Konec roku 2002 znamená zaloţení další významné dceřiné společnosti 

VÍTKOVICE – Strojírenství a.s., čímţ se z VÍTKOVIC stává holdingová společnost. 
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3 Právní a ostatní předpisy  

 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, zejména tato 

ustanovení: 

a) § 102 odst. 1 - Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům.  

b) § 102 odst. 2 -  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z 

právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

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

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 

c ) § 102 odst. 3 -   Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je 

vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení 

tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí 

všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a 

vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty 

první vede zaměstnavatel dokumentaci.  

 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména tato ustanovení:  

a) § 3 odst. 1 – Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k 

zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo 

sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") 

a zajistí jejich provádění na všech pracovištích a přístupových komunikacích, 

pokud leţí ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi 

volná hloubka přesahuje 1,5m. 

b) § 3 odst. 2 - Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí 

prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, 
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například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení 

nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní 

plošiny. 

c) § 5 - Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichţ 

půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25m, byly bezprostředně po 

jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti 

posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem 

ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti 

vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichţ dolní okraj je výše neţ 

1,1m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší neţ 0,3m a výšce menší 

neţ 0,75m. 
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4 Popis provozu ocelárny 

Ocelárna je tvořena třemi halami a pěti nákladovými středisky, jedná se o: 

 

 Příprava materiálu  

Středisko má za úkol dodávku všech vstupní materiálů, potřebných pro výrobu 

(ocelový odpad, legovací přísady, struskotvorné látky, licí keramiky atd.), manipulaci, 

registraci a skladování materiálu. 

 Elektrické pece  

Pomocí elektrických pecí dochází k roztavení kovové vsázky, a následně k základním 

metalurgickým úkolům (legování atd.).  

 Sekundární metalurgie 

Úkolem tohoto úseku výroby je dosáhnout v licích pánvích přesného chemického 

sloţení, které je poţadováno, zajistit maximální povolený obsah vodíku, vyčeřit ocel a 

připravit ji pro odlévání. 

 Odlévárna  

Na odlévárně dochází k odlévání oceli do kokil, zabezpečuje ale také přípravu licích 

pánví pro jednotlivé odpichy pecí. 

 Servis 

Servisní oddělení zabezpečuje především obsluhu a provoz filtrační stanice, která 

slouţí k plnění ekologických poţadavků (primární a sekundární odtah spalin).  
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5 Pracovní úrazovost 

Údaje potřebné pro zpracování pracovní úrazovosti mi byly poskytnuty společností 

HTB a.s., jejíţ pracovní náplní je poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci 

pro společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

Zpracovaná data jsou důleţitým ukazatelem zejména pro stanovení přijatelnosti, a 

míry rizika vykonávaných činností, hodnocení bezpečnosti, účinnosti přijatých opatření a za 

pomoci přehledných tabulek a grafů detailně ilustrují vývoj pracovní úrazovosti v letech 2001 

– 2010. 

 

Při hodnocení pracovní úrazovosti je pouţito statistických ukazatelů popsaných v publikaci 

[1]: 

1. Četnost případů pracovní neschopnosti (dále jen PN) pro pracovní úraz (dále jen PÚ) 

na 100 zdravotně pojištěných – ukazatel popisující počet nově nahlášených PN pro 

PŮ, které připadají v průměru na 100 pojištěnců. 

Četnost PN = počet PŮ*100/počet pojištěných 

2. Průměrné procento PN pro PÚ – ukazatel popisující podíl kalendářních dní PN pro PÚ 

na celkovém kalendářním úhrnu pojištěných za 365 dní, vyjádřeno v procentech. 

Průměrné procento PN = (počet dnů PN*100)/ (počet pojištěných*365) 

3. Průměrná délka trvání PN pro PÚ v kalendářních dnech – ukazatel popisující kolik 

kalendářních dní PN v průměru připadá na jeden nově nahlášený případ PN pro PÚ. 

Průměrná délka trvání případu PN = počet dnů PN/ počet případů PÚ 

 

Tabulka 5-1 popisuje údaje o celkových počtech zaměstnanců, počty pracovních úrazů a dny 

pracovní neschopnosti v jednotlivých letech. 

 

 

Tabulka 5-1 Výsledky pracovní úrazovosti za období 2001-2010 
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Graf 5-1 popisuje vývoj počtu pracovních úrazů s absencí nad 3 dny a úrazů s nutnou 

hospitalizací nad 5 dní v období let 2001 – 2010. 

Graf 5-1 Počet pracovních úrazů za období 2001 – 2010 

 

Následující grafy (5-2 aţ 5-5) přehledně ilustrují vývoj dat z tabulky 5–1 v letech 2001–2010. 

 

Graf 5-2 Počet dnů PN za období 2001 – 2010 
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Graf 5-4 Průměrné procento PN za                                            Graf 5-3 Četnost případů PN  

        období let 2001 – 2010                                                                             za období let 2001 - 2010 

           

  

 

Graf 5-5 Průměrná délka trvání případu PN v období let 2001 – 2010 
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Tabulka 5-2 Počty pracovních úrazů na pracovních směnách v období let 2001 – 2010 

 

 

Graf 5-6 Počet pracovních úrazů na pracovních směnách v období let 2001 – 2010 

 

 

Tabulka 5-3 Pracovní úrazy dle poraněné části těla v období let 2001 – 2010 

Zraněná část těla Počet úrazů

Ruka - od prstů po zápěstí 11

Ruka - od zápěstí po rameno 7

Noha - od prstů po kotník 25

Noha - od kotníku po pánev 7

Hlava 3

Trup 2

Oči 2
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 Graf 5-7 Pracovní úrazy dle zraněné části těla v období let 2001 – 2010 

 

 

Tabulka 5-4 Typy pracovních úrazů za období let 2001 – 2010 

Typ pracovního úrazu Počet PŮ

Povrchní poranění 15

Vymknutí, podvrtnutí 14

Popálení, poleptání 7

Otevřená rána 9

Zlomenina 10

Traumatická amputace 1

Jiné neurčené poranění 2
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Graf 5-8 Typy pracovních úrazů za období let 2001 – 2010  

 

 

Závěrem této kapitoly je nutné poznamenat, ţe k pracovnímu úrazu způsobenému 

pádem z výšky nebo do hloubky na provozu ocelárny ve sledovaném období nedošlo. 

S ohledem na charakter provozu ocelárny a vykonávané činnosti, se tento fakt jeví jako 

poměrně překvapivý. Navzdory těmto zjištěním se musí společnost i nadále zabývat 

zvyšováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Z grafů také jednoznačně vyplývá neustále se sniţující počet pracovních úrazu, dnů 

pracovní neschopnosti, a četnosti pracovních úrazů v posledních letech. Tyto výsledky 

nevykazuje pouze provoz ocelárny, ale i celý holding Vítkovice a.s. Tato data potvrzují, ţe se 

společnost vydala v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců správným směrem. 
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6 Vyhledání míst s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

Pro potřeby mé bakalářské práce je nutné nejprve vysvětlit a popsat co to licí pole 

(keson) je, a jak vypadá. Licí pole slouţí pro ustavení a ukotvení modelu, kokily či nálevky na 

licí desku. Obvykle se jedná o keson čtvercového nebo obdélníkového průřezu zapuštěného 

do země. Rozměry a hloubka licích polí se liší podle uvaţované potřeby (tedy velikosti 

modelů či kokil, pro které jsou navrţeny). Mohou tedy nabývat délek větších 10 metrů, 

hloubka zpravidla nepřekračuje 8metrů.   

  

Obrázek 6-1 Licí pole s hloubkou nad 1,5m 

Obrázek 6-2 Licí pole s hloubkou do 1,5m 
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6.1 Práce v licích polích 

6.1.1 Ţebříky 

Prvním nebezpečím spojeným s prací v licím poli je výstup a sestup do prostor licího 

pole, k tomu jsou pouţívány převáţně klasické dřevěné ţebříky, při jejichţ uţívání spojeném 

s nesprávnou manipulací, špatným technickým stavem, či neopatrností, hrozí nebezpečí pádu 

z výšky.  

 

6.1.2 Ukotvení a kompletace modelu 

Vzhledem k charakteru a potřebám práce je nutné, aby se pracovníci při sestavování 

modelu pohybovali nejen kolem modelu, kde mají pevnou půdu pod nohama, ale práce si 

vyţaduje i přítomnost zaměstnance na samotné konstrukci modelu, kde provádí další úkony 

spojené s ukotvením a kompletací modelu. Jelikoţ výška modelů dosahuje mnohdy aţ 7mi 

metrů, je nebezpečí pádu z výšky ale i dovnitř samotného modelu veliké. 

 

6.2 Práce v prostoru kolem licích polí 

Největší objem práce, zejména časově, se odehrává v prostorech bezprostředně 

přilehlých licím polím, s přihlédnutím k počtu lidí, kteří se pohybují v těchto pádem 

ohroţených prostorách (nejedná se pouze o zaměstnance nacházející se u LP z důvodu 

přímého plnění pracovních povinností spojených s konkrétním LP či modelem, ale v blízkosti 

LP se běţně pohybují i zaměstnanci, kteří např. jen procházejí do prostor přilehlých) a 

hloubce jednotlivých polí, lze soudit, ţe práce okolo licích polí je činností s vůbec největším 

rizikem pádu z výšky nebo do volné hloubky na provozu ocelárny. 

Na úseku ocelárny se nachází 19 licích polí, které jsou zakresleny v situačním plánu 

(viz. Příloha č. 1) pod čísly:  

- LP-13, LP-14, LP-15, LP-17, LP-18, LP-21, LP-22, LP-23, LP-24, LP-25, LP-27, LP-28, 

LP-51, LP-52, LP-53, LP-54, LP-55, LP-56, LP-57 

Rozměry a zejména hloubka jednotlivých LP se od sebe vzájemně liší, z pohledu 

stanovení míry případných následků, lze konstatovat, ţe s rostoucí hloubkou licího pole roste 

závaţnost následků případného pádu do licího pole. 
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6.3 Práce a údrţba na jeřábových drahách, údrţba světlíků 

 Řešení této problematiky zadala společnost VÍTKOVICE HTB a.s. smluvně externí 

společnosti, proto se nebezpečím spojeným s těmito činnostmi v mé bakalářské práci nebudu 

zabývat. 

 

6.4 Ostatní místa s nebezpečím pádu z výšky  

K dalším místům kde hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky patří mnohé 

přístupové můstky a plošiny pro údrţbu, nacházející se jak vně tak uvnitř haly ocelárny. 

Výstupy na tyto můstky jsou řešeny pouţitím pevných ţebříků s ochranným košem. U těchto 

pracovišť je nutno zamezit vstupu nepovolaným osobám, to jak seznámením zaměstnanců se 

zákazem vstupu tak vybavením vstupu vhodnou překáţkou. Vhodnou překáţkou můţe být 

otevíratelný, uzamykatelný kovový poklop. Tento poklop musí být uzamčen v době, kdy se na 

pracovišti nepracuje a ke klíčům má přístup pouze pověřená osoba. V době kdy se na 

pracovišti pracuje, musí být poklop uzavřen tak, aby nemusel pracovník překračovat 

otevřenou plochu.  

 

Obrázek 6-3 Výstup na pracovní plošinu 
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7 Hodnocení současného stavu a navrhovaná opatření 

Jako základní a stěţejní předpoklad pro celou tuto kapitolu je nutno stanovit, jaké 

kvalifikační poţadavky budou kladeny na zaměstnance pověřené pracemi ve výškách a nad 

volnou hloubkou:  

 Musí být starší 18 – ti let. 

 Musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách.  

 Musí být prokazatelně proškolen s bezpečnostními instrukcemi pro práce ve výškách. 

 Musí být prokazatelně seznámen s návody výrobce pouţívaných technických 

konstrukcí. 

 Musí být prokazatelně seznámen s návody výrobce pro práce s pouţívanými OOPP 

proti pádu. 

 

7.1 Práce v licích polích 

7.1.1 Ţebříky 

Jak jiţ bylo řečeno, k výstupu a sestupu do licích polí je převáţně pouţíváno 

klasických dřevěných jednoramenných ţebříků, a to zejména proto, ţe vzhledem k povaze 

vykonávané práce (zasypávání celého objemu jámy pískem s příměsí pryskyřice) není moţno 

pouţít u většiny z licích polí ţebříků pevných, popřípadě ţebříků pevných s ochranným 

košem, které významně sniţují nebezpečí spojená s jejich uţíváním. 

 

Hlavní příčiny nehod související s pouţíváním ţebříků: 

 

 Špatná stabilita 

- Nesprávné umístění (nesprávný úhel opření, neúplné rozevření dvojitého ţebříku) 

- Podklouznutí spodní části (nezajištěná spodní část ţebříku) 

- Boční sklouznutí, pád na stranu (malý přesah, nestabilní horní dotykový povrch) 

- Špatné terénní podmínky 

- Kolize (s dveřmi či vozidlem) 

- Nepříznivé povětrnostní podmínky 

 

 



 

18 

 

 Pád uţivatele 

- Nevhodná obuv 

- Znečištěné příčle či stupadla 

- Nevhodné chování uţivatele (výstup po dvou příčlích) 

 Manipulace 

- Vynášení těţkých předmětů po ţebříku 

- Chybné sestavení ţebříku 

- Pád ţebříku při přenášení na pracovní místo 

 Technický stav ţebříku 

- Přetíţení ţebříku 

- Opotřebení, poškozená příčle či bočnice 

 

Základní povinnosti při uţívání ţebříků dle přílohy k NV. 362/2005 Sb.[4]: 

 

a) Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v  případech, kdy použití jiných 

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

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

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 

vykonávat. 

 

b) Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k  

žebříku a v  každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

 

c) Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

 

d) Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 

jedna osoba. 
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e) Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s  výjimkou případů, kdy je k  

takovému použití výrobcem určen. 

 

f) Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně p 1,1m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 

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

spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 

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

alespoň 0,6m. 

 

g) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 

podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 

způsobem a s  výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 

žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

 

h) U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 

s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 

byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v  

jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12m nelze 

používat. 

 

i) Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v  bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5m od jeho horního konce. 

 

j) Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v  případech, kdy stojí chodidly ve výšce 

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

 

k) Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v  souladu s návodem k používání. 
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V případech kdy je nutné pouţívat ţebříky, by se měly volit prioritně ţebříky pevné a 

pevné s ochranným košem. Proto je potřeba provést kontrolu licích polí a jednoznačně určit 

kde je moţno pevných ţebříků pouţít, následně je v takových licích polích instalovat, u licích 

polí kde to moţné není, je nutné přijmout taková opatření, která zajistí co moţná 

nejbezpečnější práci s přenosnými ţebříky.  

Aby nemohlo dojít k usmýknutí čí sklouznutí ţebříků, je vhodné jednoznačně určit 

místo v kaţdém licím poli, kde se bude ţebřík umisťovat, takové místo by mělo být zřetelně 

barevně vyznačeno a musí být udrţováno v adekvátním stavu, zejména musí být podklad 

rovný a dostatečně zpevněný, tak aby po ustavení ţebříku byla jeho poloha co moţná 

nejstabilnější. Dále musí být ţebřík vybaven protiskluzovými patkami. Při volbě místa pro 

polohu ţebříku je třeba brát v úvahu umístění výstupu z ţebříku, tak aby ţebřík neústil přímo 

do komunikace, a nemohlo dojít k posunutí ţebříku procházejícími osobami. 

V souvislosti s pohybem zaměstnanců nejen na ţebřících ale i na modelech, a všech 

ostatních místech kde hrozí, ţe přilba, jíţ jsou zaměstnanci vybaveni, můţe během práce 

z hlavy padat, by bylo vhodné přilby vybavit úchytnými pásky. Tyto pásky zabrání moţnosti 

upadnutí přilby. Nutná je taky vhodná obuv, aby byla omezena moţnost uklouznutí. 

Důleţitá je kontrola technického stavu ţebříků. Zaměstnanec je povinen před kaţdým 

pouţitím ţebřík opticky zkontrolovat zda je v pořádku, zejména zda není mechanicky 

poškozen, nebo nejsou znečištěné příčle. Následné kontroly probíhají v souladu s návodem 

k pouţití. Minimálně však jednou ročně. 

 

Nutností tedy je, aby zaměstnavatel zajistil důkladné a prokazatelné seznámení 

zaměstnanců s těmito zásadami, které zajistí bezpečné uţívání ţebříku, formou vstupního a 

pravidelného školení na úseku BOZP, neméně důleţitá musí být i následná pravidelná 

kontrola dodrţování těchto bodů. Například pověřením osoby odpovědné za pravidelnou 

kontrolu a dodrţování těchto zásad. Zpravidla touto osobou bývá mistr, či bezpečnostní 

technik. Nemělo by tak docházet k situacím jako je ilustrována např. na Obrázku 7-1, který 

dokumentuje nevhodné umístění ţebříku pro výstup z licího pole. 
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Obrázek 7-1 Ilustrace chybného zacházení se ţebříky 

 

7.1.2 Ukotvení a kompletace modelu 

          Zajištění ochrany zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do hloubky při této činnosti je 

pravděpodobně nejproblematičtějším úkolem, který musí na provozech oceláren, sléváren, či 

formoven řešit. Zaměstnanci se pohybují po modelech ve výšce dosahující aţ 7 mi metrů, 

z čehoţ vyplývá jednoznačná povinnost zaměstnance ochránit všemi dostupnými prostředky 

před moţností pádu z modelu či do útrob modelu. Při hodnocení současného stavu 

zabezpečení této činnosti jsem zjistil několik nedostatků. Problémů při tomto snaţení ovšem 

vyvstává hned několik.               

         Prioritně musí být řešeno nebezpečí pádu z výšky nebo do volné hloubky prostředky 

kolektivní ochrany, je – li to moţné. Jako první, nejlogičtější a nejjednodušší řešení se tedy 

nabízí pouţití lešení. Toto řešení by bylo samozřejmě z hlediska účinnosti ochrany 

zaměstnance proti pádu, řešením nejlepším, bohuţel však není realizovatelné. A to proto, ţe 

tvar a velikost modelů, potaţmo ingotů je velice rozličný, a jednoduše neexistuje ţádné tak 

univerzální lešení, které by se dalo uzpůsobovat tvaru kaţdého z modelů, které si zákazník 

objednal. A pochopitelné také je, ţe není moţné vyrábět speciální lešení na míru kaţdého 

nového výrobku, a to jak z důvodů časových prodlev, tak z hlediska ekonomického. 

       Dostáváme se tedy do situace, kde je jasné, ţe jediným moţným řešením je pouţití OOPP 

proti pádu, a zde vyvstává další problém – kotvící místo. V prostoru nad 

modelem/zaměstnancem se nenachází ţádné konstrukce pouţitelné pro tento účel. Je tedy 

nutné, nějaké kotvící místo vytvořit. Není však moţno vystavět ţádnou stálou pevnou 

konstrukci nad licím polem, na kterou by bylo moţno OOPP ukotvit, jelikoţ by byla 
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znemoţněna nutná jeřábová manipulace s hotovými výrobky a licími pánvemi v prostoru nad 

licím polem. 

        Poţadovaná konstrukce tedy musí být navrţena tak, aby nepřekáţela v čase, kdy je nutné 

operovat nad licím polem s licí pánví pomocí jeřábu, či kdy je jiţ výrobek vytahován z licího 

pole. Nutné taky je, aby případná konstrukce nebyla usazena na bezprostředním okraji LP, a 

to z důvodů neustálého mechanického poškozování vyzdívky na okrajích licích polí, které je 

způsobeno „vytrháváním“ ingotů ze zatvrdlého písku s příměsí pryskyřice, písek po 

zatvrdnutí je tak tvrdý, ţe při vytrhnutí ingotu jeřábem, se často poškodí i bezprostřední okolí 

licího pole. Navrhoval bych konstrukci odsadit od okrajů LP do vzdálenosti min. 0,75m, čímţ 

vyloučíme moţnosti poškození, či zborcení. 

       Při práci na modelech bude pouţíváno pracovně polohovacího systému ukotveného na 

instalovanou konstrukci. Takovýto systém udrţuje zaměstnance v takové pracovní poloze, ţe 

je zcela zabráněno pádu z výšky nebo do volné hloubky. 

 

Základní povinnosti spojené s pouţíváním OOPP proti pádu dle přílohy k nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb.[4]: 

 

a) Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly 

pravidelně prohlíženy a zkoušeny v  souladu s požadavky průvodní dokumentace. 

 

b) Podle účelu a způsobu použití se rozlišují dva způsoby zajištění. Osobní ochranné 

pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z  výšky (pracovní 

polohovací systémy) a osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z  výšky (systémy 

zachycení pádu). 

 

c) Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v  kombinaci 

prvků a součástí systémů a v  souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v  němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 

okraje). Zaměstnanec je udržován v  pracovní poloze tak, že pádu z  výšky je zcela zabráněno, 

nebo je pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, případně dopravit do bezpečného místa; k  zachycení pádu musí dojít v dostatečné 
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výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění 

zaměstnance. 

 

d) Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 

e) Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 

systém, včetně kotevních míst, musí být určen v  technologickém postupu. Pokud se jedná o 

práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění 

proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý 

zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního 

prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

 

f) Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.  

 

7.1.3 Moţné provedení kotvící konstrukce 

 Mezi konstrukce splňující tyto poţadavky mohou patřit například otočné Sloupové 

jeřáby nebo otočné Konzolové jeřáby, takovéto jeřáby pohybující se na trhu ovšem pro naše 

potřeby mají zbytečně velkou nosnost a některé zbytečné funkce, je proto moţné si nechat 

vyrobit vlastní konstrukci fungující na podobném principu, mnohem jednodušší konstrukce a 

s nosností, která nemusí přesahovat 500kg. Coţ také znatelně sníţí finanční náročnost 

takovéhoto zařízení. 
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Obrázek 7-2 Moţné provedení kotvící konstrukce 

 

 

       Konstrukce musí být otočná kolem své vlastní osy nejlépe v rozsahu celých 360stupňů. 

Tak aby bylo moţno polohovat postavení konstrukce do odpovídající pozice. Dále by měla 

mít moţnost polohování výšky a polohování vodorovného ramene pro upravení délky. 

Otáčivou schopností bude také dosaţeno moţnosti vyuţít jednoho konstrukčního zařízení pro 

min. dvě vedle sebe leţící licí pole najednou. Případná ještě větší mobilita konstrukčního 

zařízení (pouţití jednoho zařízení postupně pro jiná licí pole) není vyloučena a je pouze 

otázkou samotného technologického provedení. 
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7.2 Práce v prostoru kolem licích polí 

7.2.1 Zabezpečení licích polí technickou konstrukcí 

 

Základní povinnosti při zajištění proti pádu technickou konstrukcí dle přílohy 

k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[4]: 

 

a) Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 

prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr 

vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce 

místa práce a době jeho trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v  případě hrozícího 

nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k  nim 

nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 

b) V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijatá odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s  jejich používáním. Volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti pádu, dostatečně vysoké a pevné k  zabránění nebo 

zachycení pádu z  výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 

zaměstnanců v případě jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 

pouze v  místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

 

c) Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v  průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 

 

d) Zábradlí se skládá alespoň z  horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 

o výšce minimálně 0,15m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně výplní, s  ohledem na místní provozní 

podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. 

 

e) Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
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bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 

nejsou tato opatření provedena.  

 

    Při práci okolo licích polí je odveden časově největší podíl práce, je proto nezbytně nutné 

dostatečně chránit zaměstnance, kteří se okolo licích polí pohybují, a to správným zajištěním 

licího pole, k tomu by mělo slouţit především vhodné zábradlí. Za vhodné zábradlí 

povaţujeme takové, které je tvořeno alespoň horní tyčí (madlem) a ochrannou lištou u 

podlahy (zaráţka) o výšce minimálně 0,15m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 

2 m, zábradlí musí být osazeno střední tyčí, chránící proti propadnutí. 

     Při prohlídce pracoviště jsem zjistil, ţe tyto základní poţadavky nejsou adekvátně plněny. 

Mnoho licích polí není zábradlím vybaveno vůbec, kde zábradlí je, tak většinou 

v neadekvátním stavu. Často je místo zábradlí pouţívána pouhá reflexní páska nataţená mezi 

dvěma stojany, nebo nataţený řetěz. Tyto varianty by bylo moţno pouţít pouze v případě 

odsazení od okrajů licího pole do vzdálenosti min. 1,5m a vybavení výstraţnou cedulí, toto 

odsazení však vzhledem k prostorovým dispozicím pracoviště není ve většině případů 

realizovatelné. Umístění řetězového zábradlí či reflexní pásky na bezprostředním okraji licího 

pole není moţný především proto, ţe pokud je takto vybaven okraj licího pole, můţe takovýto 

řetěz v zaměstnanci vyvolat pocit stability a při přidrţení se řetězu snadno přepadne do 

prostor licího pole. 
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Obrázek 7-3 Nevhodné pouţití reflexní pásky na okrajích licího pole 

 

 

Obrázek 7-4 Nevyhovující řetězové zábradlí 
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Obrázek 7-5 U některých licích polí zábradlí zcela chybí 

 

 

Nutností je provést kompletní kontrolu všech licích polí a instalovat v co nejkratší době 

adekvátní zábradlí. 

      

      Některá licí pole z hlediska potřeb vyplývajících z pracovního procesu vyţadují, aby bylo 

moţno zábradlí dle potřeby dočasně odstranit. V takových případech lze instalovat 

odmontovatelné dílcové zábradlí. Při poškození celistvosti zábradlí, či stability vyzdívky, na 

které je zábradlí ukotveno, je nutné poruchy neprodleně odstranit.  

      V době kdy je demontovatelné zábradlí dočasně odstraněno, musí být přijata odpovídající 

náhradní opatření. Práce v těchto prostorech nesmí být do přijetí těchto náhradních opatření 

zahájena. Neprodleně po vypršení doby kdy je nutné odstranění technické konstrukce, musí 

být konstrukce znovu osazena. Náhradní opatření mohou být organizačního charakteru nebo 

charakteru technického. 

     Obvykle není nutné, aby se zaměstnanci v době odstranění zábradlí pohybovali 

v ohroţeném prostoru licího pole. Jako organizační opatření je tedy moţné zavést zákaz 

vstupu do ohroţených prostor po dobu odstranění technické konstrukce. Ohroţený prostor 



 

29 

 

musí být viditelně označen, vybaven cedulí „Zákaz vstupu“ a na dodrţení zákazu vstupu musí 

dohlíţet pověřená osoba. V případě nutnosti pracovních úkonů v nebezpečném prostoru je 

nutné pouţití pracovně polohovacího systému, kotvícím místem mohou být dostatečně pevná 

zábradlí sousedních licích polí, pokud není moţno vyuţít zábradlí, je nutné kotvící místa 

zřídit.  

     V případě potřeby pohybu v prostorech mezi kokilami či mezi kokilou a nálevkou, a nelze 

práci vykonat ze země, není moţno vyuţívat ţádné provizorní můstky ve formě dřevěných 

desek poloţených podélně přes licí pole. K tomuto účelu je potřeba vybudovat mobilní 

kovový můstek adekvátních rozměrů, vybavený pevným zábradlím. 

 

7.2.2 Značení hran LP 

 

     Dále doporučuji nahradit bílé značení okrajů licích polí ţlutým, nebo černo-ţlutým 

šrafováním, které je lépe viditelné. A můţe tak značně omezit nebezpečí pádu z výšky. 

Nutností je pravidelná údrţba takto označených hran, ať uţ se jedná o pravidelné 

odstraňování nánosů prachu, či případné nové přepracování. Touto činností musí být pověřena 

odpovědná osoba. 

 

Obrázek 7-6 Špatně viditelné bílé značení hran 
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7.2.3 Nerovné podlahy 

 

         Při prohlídce pracoviště jsem zjistil nedostatky v podobě nerovných podlah, převáţně 

v bezprostředním okolí licích polí, tedy v místech kde sebou tato nerovnost nese riziko 

největších následků. Při zakopnutí můţe poškozený dopadnout ne pouze na podlahu ale do 

prostor licího pole. Nerovnosti jsou způsobovány pravděpodobně jednostranným 

mechanickým zatěţováním betonových kvádrů zapuštěných do podlahy. 

 

Základní poţadavky na podlahy dle NV. 101/2005 sb.[5]: 

 

a) Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti 

skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah 

musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v prostorech 

s nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech musí 

být provedeny tak, aby se na nich nemohla hromadit voda.  

 

b)  Nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému využití. 

 

c) Roštové podlahy, lávky a schodiště se zřizují jen tam, kde nedojde k ovlivnění 

pracovišť škodlivinami nebo prachem z jiných pracovišť. Pracoviště vybavená roštovými 

podlahami, lávkami nebo schodišti musí být zabezpečena proti vnikání škodlivin z jiných 

provozů. 

 

d) Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na 

komunikaci s podlahou umístěnou výše než 0,5m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro 

tento účel je nutno zajistit bezpečný přístup.  

 

e) Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl 

úrovní vyšší než 0,5m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a 

vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, 

například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, 
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popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce 

nejméně 0,1m. 

 

f) Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo 

ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí 

být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a musí být zapuštěny do 

stejné úrovně s okolní podlahou.  

 

Obrázek 7-7 Nerovné podlahy v blízkosti licích polí 

 

 

 

       Společnost by měla usilovat o odstranění těchto nedostatků. Pokud nelze nerovnosti 

odstranit (po srovnání nejlépe zalitím souvislou vrstvou betonu), je nutné vystouplé části 

podlahových bloků označit výstraţnou barvou na jejich čelních hranách tak, aby byli 

zaměstnanci zřetelně a včas na nerovnosti podlahy upozornění. 
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8 Závěr 

      Po stručném úvodu, kde jsem se zabýval historií společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY  a.s. a nastínil základní okruhy legislativy týkající se mé práce, jsem si dal za 

úkol zpracovat dostupná data o úrazovosti za roky 2001 – 2010 a to proto, ţe tyto údaje, 

v ucelené grafické podobě, mohou mnoho napovědět o nutnosti přijímat specifická opatření 

pro zvýšení bezpečnosti práce na provozu ocelárny. Výsledkem této činnosti bylo poměrně 

překvapující zjištění, ţe provoz ocelárny, navzdory tomu, ţe se zde nachází mnoho míst a 

„příleţitostí“ s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nevykazuje zvýšenou úrazovost 

způsobenou pádem z výšky. 

    Primárním cílem mé práce bylo vyhledání míst s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky, tato místa jsem zmapoval v průběhu několika návštěv na provozu ocelárny, 

zdokumentoval a některé z výsledných fotografií umístil do této práce. Fotografie a stručný 

popis takovýchto míst jsem rozebral v kapitole 6. 

    Po zdokumentování nebezpečných míst jsem porovnal úroveň zabezpečení 

s poţadavky právních a ostatních předpisů, a kde jsem zjistil nedostatky, navrhnul moţná 

řešení k jejich odstranění. Nutno ale dodat, ţe se stejnými problémy, se potýkají v obdobných 

provozech po celém světě, vzhledem k mnohdy velkému staří těchto provozů a ne příliš 

ideálnímu prostorovému řešení, je mnoho opatření jen velice těţko realizovatelných. Zda 

budou mnou navrţená opatření reflektována ukáţe aţ čas, nicméně bych byl rád, kdyby 

jakákoli část mé práce alespoň částečně přispěla ke zvýšení ochrany zdraví při práci na 

provozu ocelárny.  
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9 Pojmy a zkratky 

 

9.1 Pojmy 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti, ţe určitá nebezpečná událost nastane a 

předpokládaných následků takovéto události. Riziko můţe být odstranitelné, neodstranitelné, 

přijatelné, nepřijatelné, významné a nevýznamné. 

Nebezpečí – vlastnost činitele nebo situace (stroj, strojní systém, technologie, materiál, 

surovina, chemická látka) mající potenciál způsobit nepříznivé jevy, kdyţ je organismus, 

systém nebo (část) populace vystavena tomuto činiteli. 

Ingot – kovový výrobek zhotovený odléváním tekuté oceli do formy. 

Kokila – nádoba kruhového nebo obdélníkového průřezu slouţící k odlévání ingotů. 

Licí deska – univerzální hematitová deska slouţící k lití ingotů. 

Keson – jáma obdélníkového či čtvercového průřezu slouţící k ustavení modelu na licí desku. 

Rozměry kesonů se odvíjejí dle uvaţované potřeby. 

Licí pole – viz Keson. 

Legování – metalurgický postup, při kterém dochází k přimísení legujících prvků k hlavnímu 

kovu či slitině za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností. 

Licí pánev -  nádoba slouţící pro manipulaci s tekutým kovem a pro odlévání pouţívaných 

kovů. Licí pánve jsou vybaveny jednou či dvěma vylévacími hubičkami, a mohou být 

vybaveny víky zamezujícími chladnutí taveniny.  

Odpich – vypouštění surového ţeleza a strusky. 

 

9.2 Zkratky 

PN – Pracovní neschopnost 

PÚ – Pracovní úraz 

LP – Licí pole 

OOPP – Osobní ochranný pracovní prostředek 
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