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Anotace 

ONDŘEJOVÁ, L. Optimalizace pracovních rizik u pozice operátor šití. Bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011 

 

Klíčová slova: optimalizace, rizika, bezpečnost práce, ergonomie, operátor šití 

Cílem této bakalářské práce je návrh optimalizace operátora šití na základě znalosti 

konkrétních podmínek tak, aby bylo dosaţeno sníţení fyzické zátěţe a zároveň sníţení rizika 

vzniku drobných zranění, pracovních úrazů a nemocí z povolání. V hlavní části je provedeno 

hodnocení pracovního prostředí a pracovních podmínek včetně rozboru pracovních úrazů a 

prevence rizik. Pozornost je rovněţ věnována ergonomii práce, kde jsou vytipovány rizikové 

oblasti a rizikové faktory pro jednotlivé části těla. V závěru jsou na základě zjištěných 

nedostatků navrţena technická, technologická a organizační opatření a prostředky 

individuální ochrany. Zavedením navrţených opatření by mělo dojít ke sníţení fyzické zátěţe 

a zároveň ke sníţení rizika vzniku drobných zranění, pracovních úrazů a nemocí z povolání, a 

tím ke zkvalitnění duševní pohody operátorů šití. 

 

Annotation 

ONDŘEJOVÁ, L. Occupational risks optimalization. Bachelor work, Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011. 

 

Key words: optimization, hazards, work safety, ergonomics, sewing operator 

The objective of this bachelor’s work is to propose an optimization in the work of a 

sewing operator on the basis of specific condition knowledge so as to achieve a reduction in 

physical strain and simultaneously decrease the emergence of risks leading to minor wounds, 

work-related injuries and work-related illnesses. An evaluation of the work environment and 

working conditions including an analysis of work related injuries and hazard prevention is 

conducted in the main part of the work.  Attention is also devoted to work ergonomics where 

hazard domains and hazard factors for individual parts of the body are identified. The 

conclusion of the work comprises of suggested technical, technological and organizational 

precautions and means of personal safety protection upon the ascertained deficiencies. The 

establishment of the suggested precautions should bring about a reduction in physical strain 

and at the same time diminish the emergence of risks leading to minor wounds, work-related 

injuries and work-related illnesses and therefore encourage a better quality in the well-being 

of the sewing operator. 
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ÚVOD 

 

Právo na ochranu ţivota a zdraví je jedním ze základních práv občanů dané Listinou 

základních práv a svobod 9. Ochrana těchto hodnot musí být zaručena i při výkonu 

povolání, a to především zaměstnavatelem. Z pohledu právnických a podnikajících fyzických 

osob jsou v dnešní době práva zaměstnanců jednou z hlavních priorit. Z velké části je to dáno 

legislativní povinností, avšak nemalou roli hraje i uvědomění si, ţe dobrý fyzický i psychický 

stav pracovníku má podstatný vliv na produktivitu práce a na náklady spojené s pracovní 

neschopností či nemocemi z povolání. Podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod mají 

zaměstnanci mimo jiné také právo na uspokojivé pracovní podmínky 9.  

Na základě dalších legislativních poţadavků je zaměstnavatel 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. Tato 

povinnost zahrnuje soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Na základě tohoto zjištění 

zaměstnavatel vyhledává a hodnotí rizika a přijímá opatření k jejich odstranění a provádí 

taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících 

faktorů práce dosud zařazené jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie niţší. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů 

pracovních podmínek, a dodrţovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

11. Jedná se tedy o nekonečný proces, který vede k neustálému zlepšování pracovního 

prostředí a pracovních podmínek.  

Tato práce hodnotí konkrétně operátora šití autopotahů. S touto pracovní pozicí jsem se 

poprvé seznámila jiţ před sedmi lety, kdyţ jsem jako brigádnice zjišťovala příčiny nejasných 

pohybů dílů potahu mezi stříhárnou (dělení materiálu) a šicími buňkami, které jsou součástí 

oddělené šicí dílny. Následovalo pak ještě několik brigád pro různá oddělení jako např. 

technické oddělení, údrţbu, oddělení kvality a v neposlední řadě i pro koordinátora, který 

zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany a ţivotního prostředí, 

s kterým spolupracuji dodnes. Tato zkušenost mě přivedla nejen ke studiu oboru Bezpečnosti 

práce a procesů, ale zároveň i k napsání této bakalářské práce. Významnou pro mě byla i 

tříletá doba, kdy jsem zde působila jako stráţná. Součástí mé práci byla obsluha poţárně 

bezpečnostních zařízení a přímo jsem se účastnila plnění legislativních a ostatních poţadavků, 
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jako je například řízení vstupu a pohybu návštěv a externích pracovníků (označení, 

proškolení), nácvik evakuace, nácvik řešení havarijních stavů apod. Při kaţdodenních 

pochůzkách firmu a kontaktu se zaměstnanci jsem měla moţnost poznat jak je z jejich 

pohledu vnímána bezpečnost, jaké jsou jejich kaţdodenní problémy a kde je případný 

potenciál ke zlepšení. Kdyţ jsem se rozhodla pro toto téma bakalářské práce, vyuţila jsem 

moţnosti strávit několik dní přímo ve výrobě jako pozorovatel procesu šití. Sledovala jsem 

práci operátorů šití a své poznatky jsem konzultovala nejen s nimi samotnými, ale i 

s vedoucími zaměstnanci, trenérkami a technology. Při psaní této práce jsem převáţně 

vycházela ze svých zkušeností a z vnitropodnikové dokumentace, jejíţ součástí byly i 

poznatky a výsledky měření odborníků z nestátního zdravotnického střediska. 

Hodnocení operátora šití jsem provedla ze dvou pohledů. Prvním je bezpečnost, kdy jsou 

na základě rozboru pracovních úrazů, nemocí z povolání a vyhodnocení analýzy rizik 

identifikována nejpravděpodobnější nebo nejzávaţnější nebezpečí. V rámci druhého pohledu 

je pozice operátora hodnocena z hlediska ergonomie. Vzhledem k charakteru činnosti je 

hodnocení provedeno převáţně podle myoskeletální ergonomie, která se zabývá prevencí 

profesionálně podmíněných onemocnění pohybového aparátu, a to především onemocnění 

páteře a horních končetin z nadměrné jednostranné opakované zátěţe 2.  

V závěru práce jsem pak navrhla technická, technologická a organizační opatření s cílem 

ochrany zdraví pracovníků na pozici operátora šití. 
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1. POPIS PRACOVNÍ POZICE 

 

Proces šití autopotahů je přímo závislý na počtu modelů vyráběných automobilů. Proto 

zastoupení největšího počtu šitých autopotahů je stěţejní pro tvorbu šicí buňky a rozmístění 

jednotlivých šicích strojů v ní. Méně zastoupené modely se šijí ve stejných buňkách, ale 

operace na sebe postupně nenavazují, a tím dochází k menšímu vyuţití vybavení buňky šicími 

stroji. Sestavení šicích strojů při technologických postupech jednotlivých modelů je patrný z 

obr. 1-1. V prvém případě se jedná o nejvíce zastoupený model, kde jsou šicí stroje sestaveny 

tak, aby operace navazovaly jedna na druhou. V druhém a třetím případě se jedná o různé 

varianty toku materiálu při šití autopotahu u méně zastoupených modelů. 

 

 

Obr. 1-1 Sestavení šicích strojů při technologických postupech jednotlivých modelů. 

 

 

 

 

 

Pásový dopravník 

Hlavní komunikace 

Vstup Vstup Vstup 

11  22  33  
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1.1.  Popis činnosti  

 

Operátor šití sešívá dva díly materiálu. Samotné šití netrvá déle neţ 10 vteřin. Operace 

jsou sestavovány tak, ţe dochází k sešívání dvou dílů s přidáním dalších komponentů z umělé 

hmoty (úchytů dle typu auta) aţ do sešití úplného dílu autopotahu (opěra, sedák, hlavovka 

apod.). 

 

Jednotlivé operace se skládají z těchto fází: 

1) podání materiálu 1, 

2) podání materiálu 2,   

3) sešití dílů (obr. 1-2) s případným urovnáváním (obr. 1-3) a rozkládáním (obr. 1-4) 

švu nebo rovnáním vkládaného komponentu (obr. 1-5) dle typu operace,  

4) odstřih nití, otočení a kontrola ušitého dílu potahu,  

5) odloţení materiálu pro další operaci.  

Vedlejší prací operátora šití je zahájení a ukončení směny s mistrem, úklid a případné 

párání a následné opravy drobných vad. 

 

 

 

Obr. 1-2  Šití dvou dílů materiálu při   Obr. 1-3  Šití a urovnávání švu 10. 

    první operaci 10. 
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Obr. 1-4  Šití a rozkládání švu 10.   Obr. 1-5  Šití a rovnání komponentu 10. 

 

1.2.  Typ práce 

 

Jedná se o opakující se činnost vyţadující četné pohyby prstů a rukou. Nedochází ke 

zvedání a přenášení těţkých předmětů. Činnost je prováděna vstoje. 

Podle 5 se jedná o práci s psychickou zátěţí v důsledku třísměnného pracovního reţimu 

a se zrakovou zátěţí, jelikoţ je činnost operátora spojená s náročností na rozlišení detailů 

(vidění zaměstnance je ztíţeno tvarem, barvou a pohybem detailu). Práce však není 

přerušována bezpečnostními přestávkami, neboť rotací operátorů a rozmanitostí jednotlivých 

fází pracovní operace je zajištěno střídání zaměstnanců i činností. Fáze samotného šití 

autopotahu není převaţující činností, nedochází tedy k poškození zraku ani únavě očí. 

 

1.3.  Materiál, stroje a nástroje 

 

Zpracovávaný materiál je látka, látka s laminací, koţenka nebo kůţe. Tento materiál není 

těţký, kluzký, snadno se drţí a nemá ostré hrany.  

Šití je prováděno na jehlových a poloautomatických elektrických strojích. Pohyb 

jednotlivých pracovních prvků je prováděn pneumaticky. Stroj je vybaven jistícím prvkem 

pro identifikaci poklesu tlaku vzduchu v napájecím systému tak, aby nemohlo dojít k poruše 

jeho funkcí. Šicí stroj je polohovatelný a je tedy moţné nastavit výšku stolu na poţadovanou 

úroveň. Osvětlení je bodovým zdrojem. Má dostatečně velkou šicí plochu, aby zpracovávaný 

materiál dle jednotlivých operací nezvyšoval zátěţ operátorů šití. K základnímu typu šicího 

stroje jsou přidány odkládací desky tak, aby došlo k minimalizaci neţádoucích pohybů.  
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Součástí technologického postupu při šití autopotahů je také odstřih zbytkové nitě. Tato 

vzniká po došití operace a odebrání potahu z šicího stroje. Pro tento účel se pouţívají nůţky 

s ostrými špičkami. Ostré špičky jsou nutné pro případ párání jednotlivě ušitých dílů potahu. 

 

1.4.  Osobní ochranné pracovní prostředky 

 

Na základě vyhodnocení rizik, jsou zaměstnanci vybaveni ochrannými brýlemi. 

Ochranný charakter spočívá v moţnosti nekontrolovaného pohybu zlomené jehly na 

kterémkoliv šicím stroji v rámci šicí buňky i mimo danou šicí buňku. Brýle nejsou dioptrické, 

jsou velmi lehké a neztěţují zaměstnanci vidění ani nezpůsobují pocit omezení.  

Zaměstnanci mají moţnost si vybrat také ochrannou obuv z několika variant tak, aby 

našli pro sebe tu nejvhodnější. Tato obuv splňuje především zdravotní charakter vhledem 

k práci vstoje. 

 

1.5.  Rozloţení práce 

 

Práce je rozloţena rovnoměrně ve dnech, týdnech, měsících a roku a rozloţena 

stejnoměrně mezi pracovníky. Pracovníci mají dostatek dnů volna.  

V rámci jedné směny probíhá tzv. rotace. Rotace je princip posunu zaměstnanců v rámci 

jedné šicí buňky. Tento posun je prováděn pravidelně u všech operátorů šití, kdy se 

pracovníci v jedné šicí buňce posouvají o jednu operaci, čímţ dochází k rovnoměrnému 

zatíţení operátorů šití, předcházení přetíţení jednotlivých svalových skupin a sníţení únavy. 

Rotace operátorů v šicí buňce probíhá vţdy po 1 hodině. Z toho je zřejmé, ţe rotace má 

pozitivní dopad na zaměstnance. Je důleţité také si ale uvědomit, ţe tato činnost musí být 

velice pečlivě naučena v tréninku, protoţe operátor šití musí zvládat všechny pouţívané 

operace. Po dobu zatrénování nových pracovníků probíhá rotace dle stejných pravidel, jen 

interval rotace nových pracovníků je uzpůsoben stupni úrovně jejich zatrénování. 
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1.6.  Prostory 

 

V prostoru určeném pro trvalou práci jednoho zaměstnance je volná podlahová plocha 

nejméně 2 m
2
, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty, tím je splněn legislativní 

poţadavek podle 5. Pohybový prostor tak zajišťuje dostatečný, neomezený a volný pohyb 

pro všechny části těla tak, aby bylo moţné pracovní úkoly provádět v příznivé pracovní 

poloze a umoţnit příznivé pohyby zejména hlavy, paţí, rukou, dolních končetin a nohou 3. 

Povrch podlahy je stejnoměrný a je opatřen speciálními podloţkami. Tyto zajišťují, vzhledem 

k pěnovému charakteru a změkčovací funkci, optimální pracovní podmínky při dlouhodobém 

statickém stoji, jelikoţ působí příznivě proti únavě dolních končetin. 

Vlivy prostředí (hluk, vibrace, mikroklima, chlad, osvětlení) jsou eliminovány na 

minimální moţnou míru. Operátoři šití pracují v klimatizovaném prostředí při osvětlení 

odpovídajícím poţadavkům normy ČSN EN 12464-1. Ostatní poţadavky prostředí odpovídají 

poţadavkům platných předpisů.  

 

1.7.  Kvalifikační poţadavky 

 

Vzhledem k velkému mnoţství modelů sedaček, typů a vzorů látek je podmínkou pro tuto 

práci barvocit. Dále je na pozici operátora šití potřeba zručnosti, přesnosti a dobrého 

zdravotního stavu. Zájemci o pozici operátora šití jsou vybíráni na základě šicího testu. Tento 

postup pomáhá vytřídit zájemce dle předpokladů pro danou činnost. 

 

2. HODNOCENÍ PRACOVNÍ POZICE 

 

Na tuto pozici je vypracován podrobný technologický postup. Uspořádání pracovního 

místa nebo manipulovaných předmětů je vhodné. Při dodrţení technologického postupu 

pracovníci nejsou nuceni provádět nadměrné pohyby a zaujímat nepřijatelné pracovní polohy. 

Pracovní místo poskytuje dostatek prostoru pro pohyb těla a umoţňuje individuální 

uspořádání pro malé i velké zaměstnance. Výška pracovní roviny odpovídá tělesným 

rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se 

kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci. Umístění 

sdělovačů a ovladačů a jejich dostupnost je snadná. 
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Během pracovní činnosti vstupuje do organizmu dýchacími cestami a kůţí syntetický 

textilní prach s dráţdivým účinkem, jehoţ zdrojem je zpracovávaný materiál. Hodnoty tohoto 

prachu jsou ve spodní třetině limitu (PELC = 4 mg.m
-3

) a zátěţ je tedy hodnocena jako velmi 

mírná 5. K případným alergiím můţe dojít pouze u vnímavých osob. 

 

2.1.  Bezpečnost práce 
 

2.1.1. Pracovní úrazy a drobná zranění 

 

Podle 11 je pracovní úraz poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje téţ úraz, 

který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se 

zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. 

Drobná zranění jsou takové úrazy, které jsou podle 11 definovány jako úrazy, jimiţ 

nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující tři kalendářní dny. Jedná se především o  stříhnutí, bodnou ránu, zhmoţdění a 

řeznou ránu. Tato drobná zranění jsou dále v této kapitole podrobněji rozebrána.  

Při rozboru pracovních úrazů a drobných zranění jsem pracovala s údaji pro rok 2010 

dostupnými z 10. V porovnání s předchozími lety nedošlo v této oblasti k výraznému vývoji, 

a to jak negativním, tak i pozitivním směrem, a odchylka mezi jednotlivými roky je 

zanedbatelná. Vzhledem k objektivnosti nejsou v rozboru zahrnuty úrazy a drobná zranění 

v rámci tréninku. V zácviku téměř nedochází k výše uvedeným úrazům, protoţe se 

zaměstnanci více soustředí na nově prováděnou činnost, jsou pozornější a opatrnější.  

 

Za celý kalendářní rok 2010 bylo celkem 257 drobných zranění. Pracovní úraz nebyl 

v tomto období evidován ţádný a není s ním proto dále uvaţováno. Přepočteno na 1 000 

zaměstnanců je to necelých 234 drobných zranění za rok. Při počtu 253 pracovních dní 

v hodnoceném roce se tedy jedná o 0,92 drobných zranění na den. Vzhledem ke třísměnnému 

provozu a objemu výroby hodnotím tento stav jako přijatelný. Měsíční vyhodnocení je 

zobrazeno na obr. 2-1. 
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Obr. 2-1 Rozbor pracovních úrazů a drobných zranění dle období. 

 

Podle obr. 2-2 je zřejmé, ţe nejčastěji dochází ke zranění prstů na rukou. Ostatní drobná 

zranění představují pouze 56 případů z celkového počtu a zastupují 9 zbývajících částí těla.  

 

 

Obr. 2-2 Rozbor drobných zranění dle poškozené části těla. 

 

Poranění prstu je výrazně převaţující škodou z důvodu střihnutí, bodné rány, zhmoţdění 

a řezné rány, jejichţ poměr výskytu je patrný z obr. 2-3. 

Střihnutí je časté, protoţe v závěru kaţdé operace je nutný odstřih nitě a pravděpodobnost 

vzniku je tedy vysoká. Bodná rána je způsobena především prošití jehlou strojního zařízení 

při šití autopotahu, které je hlavní náplní práce operátorů. Menší zastoupení u tohoto druhu 

zranění představuje bodnutí nůţkami. Nejčastější vznik zhmoţdění je také v přímé souvislosti 
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se šitím, kdy dojde k pádu přítlačné patky na prst. Zdrojem ostatních zhmoţdění je strojní 

zařízení, kdy se operátor šití uhodí o jeho části. Do řezné rány je zahrnuto nejen říznutí o ostré 

materiály (pouţívané komponenty a nitě), ale také různá škrábnutí o jehlu, nůţky, části stroje 

apod. 

 

 

Obr. 2-3 Rozbor drobných zranění dle druhu zranění. 

 

Z předchozího rozboru je patrné, ţe charakter drobných zranění vyplývá především 

z nepozornosti zaměstnanců (obr. 2-4). V okamţiku, kdy operátor nevěnuje prováděné 

činnosti dostatečnou pozornost vlivem rozptylujících faktorů, dochází právě k výše zmíněným 

škodám. Ostatní příčiny jsou pak důsledkem nedodrţení bezpečnostních předpisů a 

technologických postupů nebo nesprávným vyhodnocením rizika práce operátorem. 

 

 

Obr. 2-4 Rozbor drobných zranění dle příčiny vzniku. 
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Největší zastoupení zdrojů škod je podle obr. 2-5 část stroje. Je to dáno tím, ţe část 

strojního zařízení způsobuje dva významné druhy zranění, a to bodnou ránu a zhmoţdění, 

dále pak částečně také řeznou ránu. Velký výskyt nářadí, jako zdroje úrazu, je dán častým 

střihnutím nůţkami. 

 

 

Obr. 2-5 Rozbor drobných zranění dle zdroje. 

 

Z výše uvedeného rozboru drobných zranění je patrné, ţe jsou evidována i mnohdy 

nevýznamná drobná zranění. Je to dáno zavedeným systémem řízení bezpečnosti práce. 

 

2.1.2. Nemoci z povolání 

 

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí téţ akutní otrava 

vznikající nepříznivým působením chemických látek. Nemoci z povolání jsou uvedeny v 

seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu nařízení vlády 290/1995 Sb. 4. 

 

Charakter práce můţe negativně ovlivnit vznik syndromu karpálního tunelu, tzn. soubor 

potíţí vyvolaných útlakem nervu (nervus medianus) při jeho průchodu pod zesíleným 

zápěstním vazem, který má za následek brnění a mravenčení prstů postiţené ruky (nejčastěji 

palce, ukazováku a prostředníku), necitlivost v uvedených prstech, bolest v uvedené 
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lokalizaci, nešikovnost ruky (např. při zapínání knoflíků, uchopování drobných předmětů) a 

její oslabení 6. Důvodem je přetěţování rukou, které je blíţe specifikováno v části 4.2.2.  

 

2.1.3. Posouzení rizik 

 

Pro posouzení rizik jsem pouţila program Rizika na PC, verze 2.5, RoVS. Při 

vyhodnocení závaţnosti rizika jsem vycházela z rozboru pracovních úrazů (kapitola 2.1.1.) a 

ze zkušeností. Úplná analýza a hodnocení rizik je znázorněna v tabulce 2-1. Na základě 

analýzy rizik jsem vybrala tyto subsystémy: 

 šicí stroje, které zahrnují jehlové a poloautomatické elektrické stroje; 

 dopravníky; 

 ruční manipulace. 

 

Při práci na šicích strojích je nepravděpodobnější škodou prošití prstů nebo jejich 

přitlačení pohyblivými částmi stroje, resp. posuv přítlačné patky na prst. Je zde především 

souvislost s nebezpečím spojeném s předčasným, neţádoucím spuštěním stroje do chodu. 

Pokud během pracovního procesu se operátorovi sníţí koncentrace a pohyby se nadmíru 

zautomatizují, jeho noha se stává rychlejší neţ ruce. Dojde tedy k sešlápnutí pedálu a spuštění 

stroje ještě v době přípravy látky na proces šití, kdy jsou ruce v ohroţeném prostoru. Dále 

můţe dojít k těmto škodám při rozkládání švu na základě technologického postupu, kdy se 

prst přiblíţí velice blízko k přítlačné patce a jehle strojního zařízení. Pokud má pracovnice 

navíc nalepené umělé nehty, jejichţ prošití necítí, dojde vlivem leknutí k trhnutí ruky a tím ke 

strţení umělého i lidského nehtu. I jiné ozdoby, jako například řetízkové a ostatní náramky, 

prstýnky, hodinky a podobně, jsou zdrojem nebezpečí, jelikoţ mohou způsobit zachycení a 

následné vtaţení rukou do zařízení. Ozdoba můţe zavinit řezné poranění a při zachycení 

pohybujícími se částmi pohmoţdění končetiny o strojní zařízení. 

K prošití prstů nebo jejich přitlačení pohyblivými částmi stroje můţe dojít také při 

vyjímání a zpětném nasazování jehly. Pokud zaměstnanec nedodrţí bezpečnostní předpis pro 

šicí stroj (příloha č. 1) a nevypne jej při výměně jehly, ovládá posun tyče pro uchycení jehly 

noţním pedálem, nemůţe dosáhnout potřebné citlivosti pro bezpečné ovládání. 

Při procesu šití dochází k otáčení potahu po pracovní desce, které můţe způsobit pád 

nůţek na ní poloţených. Tím můţe dojít k drobnému zranění dolních končetin, většinou se 



20 

 

jedná o říznutí, škrábnutí či píchnutí způsobené špičkou nůţek. Říznutí můţe také nastat při 

kontrole napětí nitě (říznutí o nit) nebo při dělení komponentu o jeho hrany.  

 Jako drobné zranění je také hodnoceno střihnutí při odstřihu nití nebo párání potahu, kde 

pravděpodobnost vzniku a existence rizika je trvalá vzhledem k tomu, ţe tato operace je 

součástí technologického postupu. Avšak následky těchto drobných zranění jsou 

zanedbatelné.  

Jistící prvek, kterým je šicí stroj vybaven, jej chrání při poklesu tlaku v napájecím 

systému. Můţe však dojít k porušení rozvodu vzduchu přímo na stroji, tzv. výron vzduchu. 

Ten pak vyřadí z funkce jednotlivý pracovní prvek a tím můţe negativně ovlivnit vnímání 

obsluhy. Ve většině případů to nevede ke drobnému zranění a i pravděpodobnost vzniku je 

velmi malá. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou všechny šicí stroje napájeny elektrickou energií, je zde riziko 

vzniku pracovního úrazu el. proudem, především  při poškození nebo porušení izolace vodičů, 

kabelů a izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiného 

mechanického poškození izolace na holý vodič) následkem vystavení nebezpečí 

mechanického poškození (chybné uloţení nebo nesprávné pouţívání). Důvodem můţe být 

také dotyk osob s částmi, které se staly ţivými následkem špatných podmínek, zvláště jako:  

 výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 

 vadné funkce el. výstroje (výzbroje), nefunkční jištění el. výstroje (výzbroje) např. 

částí el. zařízení, pracovních strojů apod.,  

 při nechráněných ţivých částech např. v otevřeném rozvaděči, poškozené části el. 

instalace, demontované kryty apod.,  

 přístupné ţivé části el. zařízení v důsledku mechanického poškození např. rozvaděče 

apod. 

Zbytkovým rizikem tohoto subsystému je prasknutí jehly a její vymrštění, to znamená, ţe 

odlomená část jehly letí nekontrolovatelně prostorem. Míra tohoto rizika je vysoká na základě 

moţného těţkého úrazu a úrazu s trvalými následky, například při případném zasaţení oka. 

 

V blízkosti dopravníku se v kaţdé šicí buňce nacházejí vţdy maximálně dva operátoři. 

Míra rizika vtaţení, zachycení, odření (rukou, prstů, volně vlajícího oděvu, řetízků, náramků, 

vlasů apod.) je vzhledem k objemu výroby a vybavením dopravníku ochrannými kryty velmi 

malá. 
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Vzhledem k vlastnostem zpracovávaných materiálů nehrozí při jejich manipulaci zranění 

o povrch břemene, jako například říznutí, odření, píchnutí, či přiraţení prstů, ruky, lokte apod. 

k okolním předmětům a konstrukcím. Ani pád, převrţení nebo sesunutí materiálu na osobu 

nebude mít ţádné následky.   

Při práci operátorů šití se pod šicím strojem a na uličkách v buňkách hromadí kousky 

látky a odstříhané nitě. Podlaha můţe být také znečištěna úkapy z olejniček, kterými operátoři 

průběţně stroje promazávají. To vše pak přispívá k riziku pádu osob při chůzi a přenášení 

břemen, po zakopnutí o překáţku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy a následného 

zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu nebo naraţení a pád pracovníka na šicí stroj a 

jiné zařízení nebo jejich součásti. K naraţení končetiny a ostatních částí těla k okolním 

předmětům a konstrukcím můţe dojít i za běţné manipulace s materiálem, přičemţ následky 

jsou zanedbatelné. 

I kdyţ se velikost i hmotnost dílů potahu při kaţdé následné operaci zvyšuje, jejich váha 

nedosahuje takové úrovně, aby došlo k poškození páteře či namoţení, natrţení nebo nataţení 

svalů a šlach paţí následkem fyzického přetíţení a nepřiměřené námahy. 

 

Tabulka 2-1 Posouzení rizik. 

Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závaţnosti 

rizika 

P N H R 

Šicí stroje  
zachycení a následné vtaţení rukou do zařízení  

3 2 2 12 

Šicí stroje 
zhmoţděniny, prošití prstů při vyjímání a zpětném 

nasazování jehly  
5 1 2 10 

Šicí stroje nebezpečí spojené se sklouznutím nohy z pedálu 1 1 1 1 

Šicí stroje 
zachycení, sevření, přitlačení prstů pohyblivými částmi 

stroje  
5 2 3 30 

Šicí stroje prošití prstů  5 2 3 30 

Šicí stroje prasknutí jehly, její vymrštění a zasaţení oka  5 4 4 80 

Šicí stroje střihnutí při odstřihu nití a párání 5 1 2 10 

Šicí stroje  
nebezpečí spojené s předčasným, neţádoucím spuštěním 

stroje do chodu  
3 2 2 12 

Šicí stroje pád nůţek na nohu obsluhy, říznutí 3 1 2 6 

Šicí stroje úraz el. proudem  1 4 2 8 

Šicí stroje 
výron vzduchu pneumatické soustavy, porucha stroje  

 
1 1 1 1 
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Dopravníky  
vtaţení, zachycení, odření (rukou, volně vlajícího oděvu, 

řetízků, náramků) 1 1 1 1 

Ruční 

manipulace  

pád osoby při chůzi a přenášení břemen, po zakopnutí o 

překáţku, uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy; zranění 

rukou po nárazu na podlahu při pádu;  

3 2 1 6 

Ruční 

manipulace  
přetíţení a namoţení 2 1 1 2 

Ruční 

manipulace  
naraţení, zhmoţdění o strojní zařízení 3 1 1 3 

 

Vysvětlivky k tabulce 2-1: 

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

1. Nahodilá  

2. Nepravděpodobná  

3. Pravděpodobná  

4. Velmi pravděpodobná  

5. Trvalá  

N - Pravděpodobnost následků - závaţnost  

1. Poranění bez pracovní neschopnosti  

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  

3. Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci  

4. Těţký úraz a úraz s trvalými následky  

5. Smrtelný úraz  

 

H - Názor hodnotitelů  

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a 

ohroţení  

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení  

3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru 

nebezpečí a ohroţení  

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a 

ohroţení  

5. Více významných a nepříznivých vlivů na 

závaţnost a následky ohroţení a nebezpečí 

 

R - Míra rizika  

0 - 3: Bezvýznamné riziko  

4 - 10: Akceptovatelné riziko  

11 - 50: Mírné riziko  

51 - 100: Neţádoucí riziko  

101 - 125: Nepřijatelné riziko 

 

 

2.2.  Ergonomie 

 

Činnost operátora šití je vykonávaná převáţně malými svalovými skupinami a dochází 

při ní k jednostrannému nadměrnému zatěţování určitých pohybových struktur, zejména 

horních končetin. Jedná se tedy o práci spojenou s lokální svalovou zátěţí. V úvahu musíme 

brát skutečnost, ţe i kdyţ tuto činnost mohou vykonávat zaměstnanci bez ohledu na pohlaví, 
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převáţná část operátorů jsou ţeny a jejich fyzická síla je zhruba o třetinu niţší neţ fyzická síla 

muţů 8. 

 

2.2.1. Rizikové oblasti 

 

 operátor šití musí stát na jedné končetině (druhá ovládá pedál šicího stroje) 

 mezi operátory šití jsou zásadní rozdíly v postupech šití (dle typu šicích operací a 

materiálu), s důsledkem výrazných rozdílů v pracovní zátěţi 

 nevhodné pracovní polohy a pozice 

 nepřetrţité nebo velmi četné změny v postavení kloubů 

 

2.2.2. Rizikové faktory pro jednotlivé části těla  

 

Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z ergonomických checklistů 1 a 

z vnitropodnikové dokumentace 10. Na základě těchto podkladů jsem identifikovala 

rizikové faktory a jejich vliv na zdraví operátorů šití. 

 

V průběhu šití se vyskytuje flexe (obr. 2-6) zápěstí nebo naopak extenze (obr. 2-7) 

zápěstí, kdy úhel ohnutí k rovině středu zápěstí je větší nebo roven 45°. Tyto nevhodné 

polohy nejsou vynucené technologickým postupem ani pracovním prostorem. Stejně tak je 

tomu i v případě flexe hlavy, kdy je krk předkloněný 30° a více od trupu. Vhodná poloha ruky 

při šití je znázorněna na obrázku 2-8. 

 

 

Obr. 2-6 Flexe zápěstí 10.   Obr. 2-7 Extenze zápěstí 10. 
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Obr. 2-8 Vhodná poloha ruky při šití 10. 

 

Z obrázku 2-9 je patrné vynakládání velké síly jedním prstem. Tato síla je mnohdy 

umocněna nadměrným tlakem na prsty přidrţující sešívaný materiál, v důsledku příliš 

zvednutého lokte (obr. 2-10). 

 

 

Obr. 2-9 Vynakládání velké síly jedním prstem 10. 

 

 

Obr. 2-10 Nadměrný tlak na prsty přidrţující sešívaný materiál, v důsledku příliš 

zvednutého lokte 10. 
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Tyto zmíněné faktory značně zvyšují zátěţ svalů ruky a předloktí a mohou mít negativní 

vliv na zdraví, např. způsobit záněty šlach a kloubů, poruchy nervového a cévního zásobení 

ruky, bolest a poruchu funkce ruky (únava – vypadávání předmětů, sníţená citlivost, brnění).  

 

Během kontroly dochází k rotačnímu pohybu s ohnutým zápěstím v důsledku nutnosti 

otáčení komponentu, přičemţ při kaţdé následné operaci je komponent těţší a namáhání 

zápěstí se zvyšuje. Patrné je to především u opěr a sedáků. 

 

Vzhledem k tomu, ţe je materiál umístěn nad šicím strojem, dochází při manipulaci se 

sešívanými díly ke zvedání paţe v úhlu větším neţ 45° a tím k namáhání ramen. Přetíţení 

ramen a ramenních svalů také způsobuje nesprávné nastavení výšky pracovní plochy.  

 

Při předávání jednotlivých dílů rozešitého potahu na další operaci se operátor šití někdy 

otáčí a tím dochází k rotaci trupu. Tento rizikový faktor je však sníţen na minimální moţnou 

míru stanoveným technologickým postupem, uspořádáním šicí buňky a v neposlední řadě i 

rotací operátorů. 

 

Námaha nohou je dána tím, ţe činnosti operátora šití vyţaduje základní pracovní polohu 

vstoje s převahou statické zátěţe. Jde o polohu těla, kdy podstatná část hmotnosti je přenášena 

na dolní končetiny a bederní páteř. Výhodou pracovní polohy vstoje je pohyblivost, niţší 

námaha (zapojování větších svalových skupin), větší pestrost (moţnost střídání pracovních 

činností), svalová síla (udrţování svalů v dobré kondici) a lepší krevní oběh. Při nesprávných 

návycích však práce vstoje přináší i rizika, jako např. přetíţení svalů a bolesti zad, přetíţení 

páteře při ohýbání a rotaci trupu, špatný krevní oběh, křečové ţíly, záněty ţil a bolesti nohou. 

Významnou roli hraje také současné pouţívání noţních ovladačů (pedálů) při převaţující 

statické poloze. Ovládání pedálu jednou nohou vede k jednostrannému přetěţování opěrného 

systému, přetěţování jedné dolní končetiny, k bolesti páteře z důvodu jejího vybočení a 

bolesti svalů, zad a chodidla. 
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3. OPTIMALIZACE PRACOVNÍ POZICE 

 

3.1.  Bezpečnost práce 
 

3.1.1. Technická opatření 

 

1) Ochranné kryty 

Stroje musí být vybaveny zařízeními k ochraně rukou před vniknutím do pracovního 

prostoru šicí jehly a ústrojí odstřihu.  

 

2) Bezpedálové šití 

Prostřednictvím vývoje zajistit u operací, které to umoţňují, bezpedálové šití. Při 

odbourání negativ stání na jedné noze, šití bez pouţití pedálů významně sniţuje pracovní 

zátěţ z hlediska směnové únavy, sniţuje riziko výskytu onemocnění pohybového aparátu a 

výskyt neurotických obtíţí v důsledku chronického přetíţení (stresu) a významně zlepšuje 

ergonomii práce. 

 

3) Magnetové pracovní plochy 

Šicí stroj není moţné vybavit zařízením pro odkládání nůţek a jejich zabezpečení proti 

pádu, jako jsou například různé misky, prohlubně, dráţky apod. Pracovní plocha nesmí mít 

ţádné nerovnosti, o které by mohl potah zadrhávat. To pak vede nejen ke špatně provedenému 

švu a nutnosti párání či nevratnému zničení materiálu, ale je zde také riziko zhmoţdění 

končetiny či prošití prstů. 

Pro ochranu operátů před zraněním způsobené pádem nůţek, navrhuji opatřit pracovní 

plochu dostatečně silným magnetem. Z důvodu jiţ zmíněných problémů s nerovnostmi musí 

být magnet vloţený do desky.  

Toto opatření by navíc mohlo přispět k dodrţování zákazu nošení ozdob při obsluze 

stroje tím, ţe by operátora obtěţovalo neustálé působení magnetického pole.  

 

4) Věšáky na oděv 

Vzhledem k zjištění, ţe si operátoři odkládají oděv a oblékají se v šicích buňkách, 

navrhuji, aby prostory v blízkosti buněk byly opatřeny věšáky nebo háčky. 
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3.1.2. Technologická opatření 

 

1) Technologické postupy 

V rámci tvorby nových technologických postupů, například při najíţdění nového typu 

potahu nebo nové technologie, je nutné postupovat tak, aby byly eliminovány operace, 

u nichţ nelze pouţít ochranné kryty. 

 

3.1.3. Organizační opatření 

 

1) Dostatečná doba zácviku obsluhy stroje 

Trénink je prováděn v rámci odděleného pracoviště s cílem bezpečného ovládání šicího 

stroje a provádění jednotlivých operací tak, aby bylo sníţeno nebezpečí vyplývající 

z nesprávného pouţití stroje, jako např. zachycení, sevření, přitlačení končetiny (ruky, prstů) 

pohyblivými částmi stroje, prošití prstů nebo nebezpečí spojené s předčasným, neţádoucím 

spuštěním stroje do chodu. Při tréninku je také třeba pečlivě seznámit operátory s technickými 

parametry stroje, především jeho správný chod a předpokládané identifikátory závad. 

Navrhuji zaměřit se na individuální přístup k zaměstnancům jak při tréninku, tak i po 

přechodu do výroby, kdy je mnoţství a tempo pracovní činnosti stanoveno. Pozornost by 

měla být především věnována operátorům, kteří se pomaleji přizpůsobují podmínkám na šicí 

dílně. Tuto skutečnost se snaţí kompenzovat zvýšeným úsilím, které je nad rámec jejich 

schopností a zapracovanosti, coţ často vede ke vzniku drobných zranění a pracovních úrazů.  

 

2) Stanovit rozsah obsluhy stroje 

Při dodatečných úpravách a montáţi přídavných zařízení je nutné přesně stanovit a 

prokazatelně obeznámit operátora, které úkony smí provádět, taktéţ i za jakých okolností 

přivolat pracovníka údrţby. Tím se eliminuje riziko úrazu elektrickým proudem a nebezpečí 

vyplývající z nesprávného pouţití stroje.  

 

3) Před započetím šití kontrola jehly  

Vizuální kontrolou zjistit zda jehla není např. ohnutá nebo vychýlená ze své správné 

polohy apod. Při zjištění závady je pak nutné přivolat pracovníka údrţby. Rovněţ toto 

opatření zahrnout jako poţadavek do bezpečnostního předpisu pro šicí stroj. 
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4) Kontrola šicího stroje a pásového dopravníků 

Bylo provedeno stanovení a dodrţování pravidelných kontrol a revizí technického stavu 

šicích strojů a dopravníků odpovědným pracovníkem údrţby dle předepsaného checklistu. Při 

kontrolách je také důleţité udrţování bezpečnostních zařízení (krytů, blokovaných krytů 

apod.) instalovaných na zařízeních ve funkčním stavu. Navrhuji stanovit provádění 

nepravidelných kontrol odpovědných pracovníků s cílem zjistit, zda stanovený systém kontrol 

šicích strojů a dopravníků je dostačující a zda pracovníci údrţby provádějí důsledně kontrolu 

dle předepsaného checklistu, tj. jestli skutečně prověří všechny otázky a tuto činnost stvrdí 

podpisem. 

 

5) Pravidelný a včasný úklid 

Při pravidelném úklidu jsou odstraňovány, resp. vyfoukávány, spadané kousky látky a 

nití z celého prostoru šicí buňky. Kapky oleje a jim podobné nečistoty je třeba odstraňovat 

přivoláním pracovníků údrţby. Tito provedou odstranění nečistot dle předepsaných postupů 

ihned po jejich vniku, aby se zabránilo roznášení oleje po okolním povrchu podlahy. Taktéţ je 

potřeba bez zbytečného odkladu hlásit poškozené povrchy, aby byla zajištěna jejich okamţitá 

oprava. Pravidelným a včasným úklidem a plněním povinnosti zaměstnance nahlásit závadu, 

budou podlahy pracovních míst a uliček udrţovány čisté, rovné, suché, bez děr apod. 

Během pravidelného úklidu by měla být vţdy provedena kontrola a udrţování povrchu 

pedálů tak, aby nedocházelo ke sklouznutí nohy obsluhy. 

 

6) Měření prachu 

Poslední měření bylo provedeno v době, kdy objem výroby dosahoval 70 % výroby 

současného stavu. Vzhledem k navýšení výroby a ke skutečnosti, ţe je celý prostor 

klimatizován, navrhuji provést přeměření sledovaných hodnot. Měření je nutné provést během 

celé pracovní směny, tedy i v době pravidelného úklidu, kdy při vyfoukávání kousků látek a 

nití dochází k víření prachu. 

 

7) Správné ustrojení obsluhy 

Navrhuji, aby bylo příkazem ředitele nebo interním bezpečnostním předpisem stanoveno 

správné ustrojení obsluhy, tzn. pouţívat nepoškozený, přiléhavý pracovní oděv, bez volně 

vlajících částí, rovněţ i to, aby byly stroje obsluhovány bez prstýnků, řetízků, náramků, 

náramkových hodinek a podobných ozdob. Rovněţ by měl být stanoven zákaz oblékání se u 
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šicího stroje nebo v jeho blízkosti odkládat oděv z důvodu nebezpečí zachycení, ale i 

moţnosti rozptýlení jiného operátora šití. 

 

8) Dodrţování bezpečnostních zásad 

Veškeré stanovené zásady a opatření nebudou mít poţadovaný účinek, pokud budou 

dodrţovány jen v případě, kdy je operátor sledován nebo dokonce nebudou dodrţovány 

vůbec. Je třeba veškerá opatření při následných školeních i během pracovní činnosti neustále 

připomínat a kontrolovat jejich dodrţování. Velký důraz by měl být kladen na uvědomění si 

operátorem závaţnosti rizik na něj působících a případných následků nedodrţování 

bezpečnostních zásad a opatření. Důsledná by měla být kontrola nošení osobních ochranných 

pracovních prostředků, zejména brýlí. 

 

9) Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování je třeba zajišťovat především důslednou prevencí rizik, analýzou 

vzniku drobných zranění a pracovních úrazů a analýzou účinnosti navrhovaných opatření. Do 

problematiky je nutné zapojit co největší počet zaměstnanců tak, aby bylo moţné 

vyhodnocovat, popř. odměňovat jejich nejpřínosnější podněty a návrhy na neustálé zvyšování 

úrovně bezpečnosti práce. Je také ţádoucí zajistit účast zaměstnanců při návrhu a realizaci 

opatření. 

 

3.1.4. Individuální ochrana 

 

Mimo stanovené osobní ochranné pracovní prostředky navrhuji pouţívání náprstků proti 

prošití prstů, a to minimálně u operací, kde nelze z důvodu pracovního postupu (přidrţování 

nebo rozkládání švu) instalovat na stroje ochranné kryty bránící vniknutí rukou do pracovního 

prostoru šicí jehly a ústrojí odstřihu. 

 

3.2.  Ergonomie 
 

Základním poţadavkem na zajištění optimálních podmínek pro pracovní činnost člověka 

je, aby práce probíhala v co moţno nejpohodlnější poloze těla a jeho částí tak, ţe člověk není 

při práci sehnutý, skrčený nebo jinak nepřiměřeně namáhaný pracovní polohou, a aby 

vynakládání síly bylo v co nejmenší moţné míře (zejména úpravou nevhodných nástrojů).  
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Také by se mělo dbát na omezování doby drţení předmětů a doby vynakládání síly a zajistit, 

aby se pouţívaly přípravky vhodně konstruované (např. nástroje, zásobníky, skluzy apod.), 

které by umoţnily racionální výkon práce, pro člověka nejjednodušší a nejméně namáhavý 

3. 

 

3.2.1. Technická opatření 

 

1) Individuální umístění pedálu 

Moţnost individuálního umístění pedálu zabrání práci ve vynucených polohách a naopak 

napomůţe k dodrţování ergonomicky správného pracovního postoje. Současné řešení je však 

poněkud těţkopádné. Navrhuji odstranění ţelezných podloţek, čímţ dojde k odlehčení pedálu 

a jeho snazší manipulaci.  

Nácvik střídání nohou na pedálu je nutné zařadit do tréninku. 

 

2) Stojan pro kontrolu 

U koncových operací, kdy je během kontroly otáčen na ruby celý autopotah, navrhuji 

umístění pevných konstrukcí. Jak sedák, tak i opěra by se po nasazení na stojan obrátili lícem 

dospod pouze tahem rukou směrem dolů.  

Příklad moţného řešení je znázorněn na obrázku 3-1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-1 Návrh stojanu pro kontrolu. 
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3.2.2. Technologická opatření 

 

1) Technologické postupy 

V rámci tvorby nových technologických postupů, například při najíţdění nového typu 

potahu nebo nové technologie, postupovat tak, aby k rotaci trupu docházelo co nejméně. 

Vyuţívat podobnosti pracovních postupů a na základě nich jednotlivé modely v rámci šicí 

buňky kombinovat. 

 

3.2.3. Organizační opatření 

 

1) Dodrţování ergonomických zásad 

Pro minimalizaci vlivu práce na zdraví je rozhodující správná pracovní poloha. Velký 

význam má především při kompenzaci práce vstoje a lokální svalové zátěţe předloktí a ruky.  

 

Pracovní postoj (obr. 3-2) 

 rovný stoj, rovná záda – předklon trupu max. 15°   

 hlava pouze v mírném předklonu do 15°, neuklánět do stran, nevysunovat 

 uvolněná ramena, udrţovat v rovině, nezvedat  

 vyuţívat opěru pánve – opírání na úrovni boků o pracovní desku 

 nohy mírně rozkročit (zhruba na šířku pánve), chodidla nevybočovat 

do strany 

 ovládání noţního pedálu střídavě oběma nohama (uvolňování svalů druhé 

nohy, předcházení bolesti nohou a zad)  

 mimo šití uvolňovat opěrnou nohu 

 měnit pracovní polohu – přešlápnutí z jedné nohy na druhou 
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Obr. 3-2 Optimální pracovní postoj 10. 

 

Pracovní výška stolu 

Výška pracovní plochy se musí upravovat tak, aby odpovídala tělesným 

rozměrům zaměstnance. Při zaaretování stolu v nízké poloze dochází k přetíţení 

ramen a krční páteře v důsledku ohnutých zad. Pokud je stůl příliš vysoko, vzniká 

přetíţení ramenních svalů. Z těchto důvodů je nutné dbát, aby výška stolu byla: 

 v úrovni loktů = základní rovina (průměrné šicí operace), 

 5 – 10 cm nad úrovní loktů při zpracování menšího dílu nebo detailu 

(štěpování, operace vyţadující více pečlivosti), 

 10 – 20 cm pod úrovní loktů při manipulaci s větším dílem. 

 

Ruce a předloktí 

 zapojovat do práce co nejvíce svalových skupin, tzn. celé paţe 

 drţet ruce v přirozených (fyziologických) polohách, tzn. neohýbat zápěstí 

nevytáčet loket, neposouvat materiál loktem 

 pouţívat jen nezbytně nutnou sílu 

 omezit počet pohybů a pracovat úsporně 
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Manipulace s břemeny 

 zvedat zespodu s pokrčenými koleny 

 otáčet vţdy celé tělo (ne otáčení trupem) 

 přenášet ve stejných výškových úrovních, co nejblíţe k tělu, při přenášení 

jsou paţe co nejblíţe k trupu 

 při manipulaci jsou nohy mírně rozkročeny s nakročením jednoho 

chodidla ve směru předpokládaného pohybu 

 

2) Podpořit dodrţování ergonomických zásad  

Správná informovanost zaměstnanců je základním prostředkem péče o zdraví 

zaměstnanců a významným prvkem jejich motivace k vlastní péči o zdraví. Při školeních musí 

být zaměstnanci informováni o správné pracovní poloze a zdravotních důsledcích nevhodné 

pracovní polohy při práci, zdravotním významu ovládání pedálu jednou a oběma nohama, 

vztahu zátěţe a výkonnosti, ochraně před nadměrnou zátěţí ruky a předloktí (postup, rotace, 

relaxační cviky, kompenzační pohybový reţim, rehabilitace, včasné řešení problémů), 

psychické zátěţi (stres) a obtíţemi s ní spojené a v neposlední řadě i o aktivním přístupu 

k péči o zdraví (spánek, pitný reţim a základní principy stravování, péče o ruce a o nohy). 

Praktický nácvik ergonomických zásad v rámci tréninku je nutné provádět stejně 

důsledně jako nácvik pracovní činnosti. Při následném obecném výcviku a výcviku na 

pracovišti tyto zásady neustále připomínat a vyţadovat jejich dodrţování. Tento přístup by 

bylo vhodné podpořit vizuálními prostředky, jako jsou např. letáky, tabule na dílnách, 

pravidelné rubriky ve firemním zpravodaji apod. 

Vše by mělo podléhat pravidelné kontrole, aktualizaci v rámci vývoje a být řádně 

zdokumentováno. 

 

3) Rehabilitace 

Poskytovat zaměstnancům rehabilitace zaměřené nejen na namáhané části těla, ale také 

na nácvik protahovacích cvičení, péče o pohybový aparát (především ruce, záda) a masáţí 

zápěstí a předloktí. Příznivý vliv na organismus a zdravotní stav zaměstnanců by měla i 

podpora lázeňské péče. 
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4) Podpora zdraví 

Podporou zdraví na pracovišti rozumíme souhrn organizačních, vzdělávacích, 

motivačních a technických aktivit a programů zaměřených tak, aby podporovaly zdravý 

ţivotní styl a vedly zaměstnance a jejich rodinné příslušníky k ozdravění vlastního ţivotního 

stylu. Prakticky se můţe jednat například o zavádění nekuřáckých programů, osvětové dny 

zdraví, zvyšování pohybové aktivity, prevenci traumatického poškození z práce, programy na 

zvládání stresu, prevenci a kontrolu obezity, ozdravění výţivy, prevenci nádorových, 

kardiovaskulárních a akutních respiračních onemocnění a podobně 7. 

Práce operátora šití je fyzicky náročná a jedním z kvalifikačních poţadavků je tedy i 

dobrý zdravotní stav. Lidé s nízkou kondicí vnímají zátěţ mnohem výrazněji a vyskytují se u 

nich častější nemoci, celková únava nebo skleslá nálada, které mohou přispívat i ke vzniku 

pracovního úrazu. Podpora zdraví a motivace zaměstnanců k aktivnímu odpočinku, při kterém 

dochází k přiměřenému posílení svalů, je proto důleţitým opatřením k optimalizaci pozice 

operátora šití. 

 

5) Sledování vlivu práce na zdraví 

Cílem je identifikace jiţ prvních příznaků obtíţí související s prací, zejména obtíţe 

pohybového aparátu a psychické obtíţe, a včasné řešení problému (např. pravidelné zdravotní 

kontroly, rehabilitace, konzultace s odborníkem apod.). Sledování vlivu práce na zdraví by 

mělo být prováděno nejen ze strany zaměstnavatele (např. sledování vývoje nemocnosti), ale 

především ze strany zaměstnanců. Zaměstnanec by měl být v rámci přijímacího řízení a 

výcviku informován o zdravotních rizicích práce a o opařeních na ochranu před jejich 

působením, jak vyplývá z ustanovení zákoníku práce, dále také o případných zdravotních 

obtíţích, které mohou souviset s prací, jak je rozeznat, koho a za jakých podmínek o nich 

informovat. 

 

6) Neuskutečňovat často a dlouhodobě přesčasové práce. 

Souvisejícím prvkem pro zajištění ergonomických poţadavků je také velice propracované 

plánování výroby tak, aby na jedné straně nebyla činěna jen opatření směrovaná na operátora 

šití, ale aby ergonomie byla řešena na všech stupních řízení. Tím je zabezpečena podmínka 

rovnoměrného zatíţení operátora v průběhu jeho pracovní doby stanovené jejím rozvrhem. 

Výkyvy v poţadavcích zákazníka je nutné rozloţit do rovnoměrných časových období a 

zajistit dostatečným mnoţstvím vyškolených a zaučených zaměstnanců. 
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7) Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování ergonomických podmínek je dlouhodobý proces. Vyţaduje vstřícný 

přístup zaměstnanců a systematickou kontrolní činnost ze strany vedoucích zaměstnanců. 

Zaměstnanci hrají důleţitou roli při tomto procesu především proto, ţe jejich uvědomělé 

dodrţování ergonomických postupů má pozitivní dopad na jejich zdravotní stav, pohodu při 

práci a duševní rovnováhu, ale velice cenné jsou i informace o nedostatcích popřípadě 

pozitivech při tvorbě opatření. 

Navrhuji, aby byla oblast ergonomie práce zahrnuta do struktury projednávaných oblastí 

porad vedení. Podklady pro hodnocení této oblasti bude připravovat ergonomický tým.  

 

3.2.4. Individuální ochrana 

 

Pro minimalizaci vlivu práce na zdraví navrhuji, aby zástupci zdravotního střediska, na 

základě ohlášených potíţí zaměstnancem, doporučili pouţívání zdravotních podpůrných 

prostředků, především bandáţe jako pomůcku pro správné drţení ruky a prevenci přetíţení 

zápěstí, bederní pásy pro podporu zad a zdravotní punčochy proti bolestem nohou. Toto 

opatření je nutné řádně zdokumentovat a informovat o něm vedoucího zaměstnance a v rámci 

systému i další zainteresované osoby, jako například ergonomický tým, koordinátora BOZP 

apod. Pouţívání doporučených prostředků by mělo být závazné a jejich důsledné pouţívání by 

se mělo stát součástí pravidelné kontroly ze strany vedoucích zaměstnanců. 

 

4. ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce byl návrh optimalizace pozice operátora šití při výrobě 

autopotahů.  

 

Při hodnocení operátora šití v oblasti bezpečnosti práce jsem jako závaţná vyhodnotila 

tato rizika: 

 prasknutí jehly, její vymrštění a zasaţení oka; 

 zachycení, sevření, přitlačení prstů pohyblivými částmi stroje; 

 prošití prstů; 
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 zachycení a následné vtaţení rukou do zařízení; 

 vznik úrazu spojeného s předčasným, neţádoucím spuštěním stroje do chodu; 

 střihnutí při odstřihu nití a párání; 

 vznik úrazu el. proudem; 

 pád nůţek na nohu obsluhy, říznutí; 

 pád osoby při chůzi a přenášení břemen, po zakopnutí o překáţku, uklouznutí, 

klopýtnutí, podvrtnutí nohy. 

 

Výsledkem v této oblasti bylo navrţení těchto opatření: 

 stroje musí být vybavovány ochrannými kryty proti vniknutí prstů do pracovního 

prostoru; 

 tam kde nelze z důvodu technologického postupu instalovat ochranné kryty, pouţít 

náprstky proti prošití prstů; 

 prostřednictvím vývoje zajistit u operací, které to umoţňují, bezpedálové šití; 

 opatřit pracovní plochu dostatečně silným magnetem, který by měl zamezit pádu 

nůţek z desky šicího stroje; 

 zakázat oblékání se v šicích buňkách a pro tuto činnost vytvořit prostor před 

vstupem do buňky opatřený věšáky nebo háčky pro odkládání oděvů; 

 tvořit technologické postupy tak, aby byly eliminovány operace, u nichţ nelze 

pouţít ochranné kryty; 

 prodlouţit dobu zácviku i po přechodu z tréninku do výroby a doplnit jej o 

individuální přístup; 

 při dodatečných úpravách a montáţi přídavných zařízení prokazatelně obeznámit 

operátora s novým rozsahem obsluhy stroje;  

 doplnit bezpečnostní předpis pro šicí stroj o poţadavek kontroly jehly před 

započetím šití; 

 stanovit provádění nepravidelných kontrol odpovědných pracovníků jako nástroj 

zjištění kvality prováděných kontrol šicích strojů a dopravníků; 

 při provádění pravidelného úklidu zaměřit pozornost na úkapy olejů a zařadit je do 

systému úklidu, rovněţ do něj zařadit kontrolu a udrţování povrchu pedálů; 

 provést měření prachu vzhledem k navýšení výroby a ke skutečnosti, ţe je celý 

prostor klimatizován; 
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 stanovit správné ustrojení operátora a zakázat obsluhu stroje s prstýnky, řetízky a 

podobnými ozdobami; 

 prohloubit interní komunikaci s operátory šití pro zvýšení účinnosti přijatých 

opatření; 

 vytvořit prostředí pro týmovou práci a nejlepší návrhy v oblasti zkvalitňování 

bezpečnosti práce odměňovat a tím ocenit jejich přínos pro neustálé zlepšování. 

 

Při hodnocení v oblasti ergonomie jsem identifikovala tyto rizikové oblasti: 

 operátor šití musí stát na jedné končetině (druhá ovládá pedál šicího stroje); 

 mezi operátory jsou zásadní rozdíly v postupech šití s důsledkem výrazných 

rozdílů v pracovní zátěţi; 

 nevhodné pracovní polohy a pozice; 

 nepřetrţité nebo velmi četné změny v postavení kloubů. 

 

Výsledkem v této oblasti bylo navrţení těchto opatření: 

 provedení konstrukční úpravy pedálu tak, aby došlo k jeho odlehčení a snazší 

manipulaci s ním; 

 doplnění pracoviště pevnými konstrukcemi pro snazší obracení potahu při 

kontrole; 

 provádění tvorby technologických postupů tak, aby k rotaci trupu docházelo co 

nejméně; 

 dodrţování stanovených ergonomických zásad; 

 podpora dodrţování stanovených ergonomických zásad; 

 poskytování rehabilitace zaměstnancům a podpora lázeňské péče; 

 neuskutečňovat často a dlouhodobě přesčasové práce; 

 zahrnutí oblasti ergonomie práce do struktury projednávaných oblastí porad 

vedení; 

 pouţívání zdravotních podpůrných prostředků (bandáţe, bederní pásy a zdravotní 

punčochy). 
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Měření vynakládané svalové síly při zpracovávání potahů prokázalo, ţe dodrţováním 

ergonomických zásad je moţné sníţit vynakládanou svalovou sílu aţ o 50 %. Bylo například 

zjištěno, ţe při: 

 správné poloze zápěstí je pouţíváno 38 % síly oproti 68 % síly pouţívané při 

nesprávné poloze, 

 posunu všemi prsty je pouţíváno 16 % síly a naopak tlak jedním prstem vynakládá 

sílu 75 %. 

 

Z výše uvedeného je patrné, ţe téma mé bakalářské práce bylo zvoleno vhodně, a ţe 

souhrn navrţených opatření dává prostor ke zlepšení současné situace v hodnocení 

pracovního prostředí a pracovních podmínek. Realizovatelnost navrţených opatření jsem 

projednávala se zástupci hodnocených oblastí. Zástupci zařadili navrhovaná opatření do svých 

plánů zkvalitňování a zlepšování bezpečnostních a ergonomických činností a je tedy 

pravděpodobné, ţe tato práce bude mít i praktické vyuţití.   

Po realizaci navrţených opatření by mělo dojít k opětovnému hodnocení a v případě 

nedosaţení stanovených cílů navrhnout další nápravná opatření. 
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Příloha č. 1 

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ŠICÍ STROJ 10 

 

Povinnosti obsluhy stroje 

 

1. Při práci pouţívat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, zejména ochranné 

brýle. Nenosit visící ozdoby (řetízky apod.), popř. si sepnout delší vlasy. Povinnost 

pouţívat ochranné brýle se vztahuje i na pracovníky, kteří v šicí buňce vykonávají 

dočasně jinou pracovní činnost (mistr, auditor, mechanik, apod.). 

2. Před zahájením práce na stroji musí obsluha zkontrolovat funkčnost ovládání stroje. V 

případě závady tuto ohlásit mistrovi a práci zahájit aţ po jejím odstranění mechanikem.  

3. Na práci se plně soustředit a pouţívat pouze předepsané pracovní a technologické 

postupy. 

4. Pouţívat místní přisvětlování tak, aby šitý materiál byl přímo osvětlen a zároveň dbát na 

to, aby nebyl v jeho bezprostřední blízkosti. 

5. Kaţdé poranění ohlásit mistrovi, nechat si je ošetřit a uvést okolnosti úrazu pro zápis do 

knihy zranění uloţené u mistra. 

6. Při zjištění jakékoliv závady v el. instalaci a poruchy mechanických částí stroje toto 

nahlásit (přivolat mechanika). Práci zahájit aţ po odstranění závady. 

7. Výměnu jehly a nití provádět vţdy po odstavení a vypnutí stroje. Při této činnosti 

dodrţovat návod pro obsluhu stroje vydaný výrobcem. 

8. Na pracovišti musí být udrţován pořádek. Materiál a polotovary musí být uloţeny na 

určeném místě a nesmějí jimi být zastaveny vyznačené průchody (únikové cesty) a 

průjezdní profily. 

 

Obsluze je zakázáno 

 

1. dovolit zasahovat nepovolaným osobám do pracovního a manipulačního prostoru 

stroje 

2. provádět čištění a mazání stroje za chodu 

3. odstraňovat namontované kryty a manipulovat s nimi 

4. provádět jakékoliv zásahy do elektrické instalace stroje 
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Příloha č. 2 

 

KOMPENZAČNÍ CVIKY PŘI PRÁCI OPERÁTORA ŠITÍ 10 

 

Horní končetiny 

 krouţení zápěstím na obě strany 

 levá ruka je předpaţená a pravou dlaní tlačíme proti prstům levé ruky, opakujeme 

totéţ na druhou stranu 

 střídavě zatínáme a uvolňujeme prsty 

 

Hlava, krk 

 krouţení rameny na obě strany 

 poloţíme pravou dlaň na levé ucho, druhou ruku dáme za záda, mírně tlačíme dlaní 

proti hlavě, snaţíme se pravé ucho co nejvíce přiblíţit k rameni; opakujeme totéţ na 

druhou stranu 

 vsedě nebo ve stoji volně spustíme hlavu na hrudník a lopatky tlačíme k sobě, 

vydrţíme 5 s 

 

Záda 

 ve stoji mírně rozkročném podsazujeme pánev za současného zpevnění břišních svalů, 

můţeme také krouţit pánví 

 ve stoji rozkročném se opřeme o kolena, s nádechem povolíme záda a podíváme se ke 

stropu, s výdechem přitáhneme bradu na hrudník a vyhrbíme záda 

 spojíme prsty rukou a současně předpaţíme, vyhrbíme záda a uvolníme hlavu 

 

Dolní končetiny 

 výpony na špičky a na paty – během práce, o přestávkách 

 krouţení v kotníku – ve stoje při práci, doma vleţe se zvednutýma nohama 

 ve stoje přitáhneme patu k hýţdi, kolena jsou u sebe – vydrţíme asi 10 s 

 přenášení váhy z jedné nohy na druhou 
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Příloha č. 3 

 

DOPORUČENÁ DOMÁCÍ PÉČE PŘI PRÁCI OPERÁTORA ŠITÍ 10 

 

Vzhledem k typu práce je vhodné věnovat zvýšenou péči horním končetinám: 

 procvičujeme a uvolňujeme prsty – čínské kuličky do dlaně (můţeme pouţít např. 

velké korále, kaštany), 

 masírujeme a uvolňujeme předloktí, 

 cvičíme kompenzační cviky zaměřené na ruce. 

 

Celodenní práce ve stoji znamená zvýšenou zátěţ pro klenbu nohy a zvýšené riziko vzniku 

křečových ţil. 

Prevence křečových ţil 

 střídavé koupele nohou – teplá a studená voda 

 odpočívat s nohama ve zvýšené poloze 

 zdravotní punčochy 

 při potíţích vyšetření cévním lékařem 

Podpora noţní klenby 

 pasivní podpora – individuální ortopedické vloţky do bot 

 masáţ chodidla – chození naboso po kamínkách, koulení míčku (tzv. jeţek) bosou 

nohou 

 

Vzhledem k typu práce je vhodné pěstovat kompenzační sporty pro zlepšení psychické a 

fyzické kondice a celkové spokojenosti: 

 plavání, 

 turistika, 

 cyklistika apod. 

 

 

 

 

 

 


