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Anotace: 

LUKEŠOVÁ, Petra. Zavedení systému řízení rizik laboratoří FBI. Ostrava, 2011. 

47 stran. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

Cílem mé práce je vypracovat posouzení a vyhodnocení pracovních rizik v laboratoří FBI a 

navrhnout efektivní systém řízení rizik. Bakalářská práce se v první části zabývá obecným 

popisem jednotlivých systémů řízení a informacemi o škole. Ve druhé části popisuji 

identifikovaná nebezpečí a návrhy na jejich odstranění a v závěru práce uvádím popis školení 

na fakultě FBI a návrh efektivního systému řízení. 
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LUKEŠOVÁ, Petra. Implementation of Risk Management System in the Laboratories of 

Faculty of Safety Engineering.Ostrava, 2011. 47s. Graduation thesis. Fakulty of Safety 

Engineering VŠB – Technical University of Ostrava. 

 

The aim of my graduation thesis is develop assessment and evaluation of occupational risks in 

laboratory of FBI and project an effective risk management system. The first part of 

graduation thesis deals a general description of the various management risks and information 

about the school. The second part is description of the identified risks, which describes 

proposals for their elimination. At the last part I present a description of the safety training at 

the FBI and the project of effective management system. 
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Úvod 

Otázka bezpečnosti při práci se stala jednou z nejvíce probíraných témat při chodu 

jakékoliv firmy, ať uţ malé, střední nebo velké. Vţdyť co jiného, neţ bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců by mělo být hlavním poţadavkem kaţdého zaměstnavatele. Bezpečné a 

příjemné pracovní prostředí je nedílnou součástí vzrůstající efektivnosti práce. 

 V své práci se zabývám posouzením a vyhodnocením rizik v laboratoři PBZ a poţární 

technické komoře, která se nachází na Fakultě bezpečnostního inţenýrství v Ostravě – 

Výškovicích. Zabývám se právními předpisy o bezpečnosti a zdraví při práci, posouzením 

pracoviště, poţadavky na zlepšení pracovních podmínek atd.  

 Důleţitými součástmi otázky bezpečnosti jsou systémy řízení BOZP, které jsou 

vodítkem pro neustálé zlepšování bezpečnosti ve firmě. Tomuto tématu jsem věnovala velkou 

část práce a popsala a zhodnotila nejpouţívanější systémy, jako jsou například OHSAS 9001, 

ILO-OSH 2001 a Bezpečný podnik. Udělení jednoho z těchto certifikátů bezesporu zvyšuje 

prestiţ firmy. 

 Největší pozornost práce je však věnována laboratoři samotné. Uvádím zde stávající 

popis a stav laboratoře a jejího vybavení jak přístrojového, tak celkového jako jsou 

hygienické potřeby, osobní ochranné pomůcky apod. 

 Cílem mé práce bylo vypracovat posouzení a vyhodnocení pracovních rizik 

v laboratoři a návrh efektivního řízení rizik. Toto téma řeším v druhé části práce uvedením 

konkrétních rizik v laboratoři a návrhem na zmírnění nebo odstranění rizika. K základu 

bezpečné práce patří taky pravidelné školení a dodrţování Provozního řádu, který  je uveden 

v příloze 3. 

 Otázku bezpečnosti je potřeba řešit vţdy v kolektivu lidí, kteří jsou s daným 

pracovištěm často v kontaktu, a tak mohou na mnohé rizika upozornit, i kdyţ nejsou na první 

pohled jasná. S ohledem na tento fakt jsem vytvořila dotazník ohledně základních otázek 

bezpečnosti. Dotazník je uveden jako příloha č.1 
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1 Legislativa 

Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci řeší celá řada obecně platných právních a 

ostatních předpisů. V následujícím přehledu jsem udělala výběr těch, které souvisí s mou 

práci. 

1.1   ČR legislativa 

1.1.1. Zákony 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 

 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti 

 Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce 

 Zákon č. 349/2004 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

 Zákon č. 156/2004 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závaţných havárií 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

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

 Zákon 174/1968 Sb.,o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (ve znění 

pozdějších předpisů). 

 Zákon 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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1.1.2. Vyhlášky 

 Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náleţitosti oznamování nebezpečných 

chemických látek a vedení jejich evidence 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

 Vyhláška 409/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody 

 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichţ mohou mladiství  výjimečně tyto práce konat z 

důvodu přípravy na povolání (ve znění pozdějších předpisů). 

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

práce a technických zařízení (ve znění pozdějších předpisů). 

1.1.3. Nařízení vlády 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

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

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

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

značek a zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 

ochranné prostředky 
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 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

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

prostředí 

 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 

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

vibrací 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti 

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

znění pozdějších předpisů). 

 

1.2   Směrnice Evropské unie 

1.2.1. Rámcové směrnice Rady 

 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem. 

1.2.2. Dílčí směrnice Rady 

 89/654 EHS, o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

pracovišti. 

 89/656 EHS, o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 

pouţívání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 

95/63/EC a 200l/45/EC. 

 90/270 EHS, o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se 

zobrazovacími jednotkami. 

 92/58 EHS, o minimálních poţadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na 

pracovišti. 
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 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s 

chemickými činiteli pouţívanými při práci. 

 2002/44 ES, o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi). 

 2004/40 ES, o minimálních poţadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví před 

expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými 

poli). 

 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 

 96/58/ES, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbliţování právních předpisů 

členských států týkajících se osobních ochranných prostředků 

 89/354/EHS, o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 

 2001/45/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví pro pouţívání pracovního zařízení zaměstnanci při 

práci. 

 

2 Termíny a definice 

U mnoha termínů v oblasti bezpečnosti osob a zdraví při práci neexistuje pouze jedna 

uznávaná definice. Proto jsem se u některých pojmů, jako je například BOZP a riziko, snaţila 

vybrat ty nejvíce vystihující definice pro určitý termín. 

2.1   BOZP 

Souhrnný termín pro prevenci rizik týkajících se výkonu práce a ochranu zaměstnanců a 

ostatních osob, vykonávajících pracovní činnosti, stejně jako těch, kteří mohou být touto 

činností nepříznivě ovlivněni, a také pro ochranu ţivotního prostředí před nepříznivými 

účinky práce.[1] 

2.2   Riziko 

Neexistuje jedna uznávaná definice, pojem riziko je definován různě: 

 Účinek nejistoty na dosaţení cílů. [9] 
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 Pravděpodobnost či moţnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

 Moţnost, ţe specifická hrozba vyuţije specifickou zranitelnost systému. [2] 

Mezi nejpouţívanější definici patří: riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti 

vzniku negativního jevu a jeho následku. [3] 

Organizace řídí rizika tím, ţe je identifikují, analyzují a pak vyhodnocují jak rizika ošetři tak, 

aby se vešly do příslušejících kritérií rizik. [9] 

2.3   Nebezpečí 

Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. Jako 

objekty je třeba zahrnovat veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci práce a 

jiné  činnosti, které mohou ohrozit zdraví a ţivoty lidí, způsobit materiální škody anebo 

poškodit ţivotní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se 

však pouze tehdy, je-li  člověk jejímu vlivu vystaven (je exponován). Synonymem je pojem 

zdroj rizika. [3] 

 

Obr. 2-1 Vztah mezi nebezpečím a rizikem 
[7]
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2.4   Řízení rizika 

Všeobecné označení spontánních a systematických činností, jeţ směřují k ovládání rizika. [6] 

2.5   Analýza rizik 

Proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika. [9]  

Proces analýzy nebezpečí při určité činnosti, v určitém systému  a odhad úrovní rizika pro 

lidi, ţivotní prostředí  (včetně hospodářských zvířat) a majetek, které toto nebezpečí  

představuje. Výsledky analýzy rizika pak lze pouţít pro hodnocení rizika. Analýza rizika 

můţe být kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní.Postup analýzy rizika pro účely 

prevence havárií obecně obsahuje tyto části:  

 Definice analýzy rizika, stanovení hloubky studie  

 Popis analyzovaného systému, objektu a zařízení a vymezení jeho hranic   

 Identifikace a popis nebezpečí (zdrojů rizika)   

 Relativní ocenění závaţnosti zdrojů rizika, výběr zdrojů rizika  

 Identifikace moţných příčin havárie – určení příčin poruch, podmínek  a situací s 

potenciálem způsobit havárii  

 Odhad pravděpodobnosti scénářů havárií  

 Odhad rizika   

 Prezentace rizika [1] 

Vědomé uvaţování o ztrátě spočívá v rozboru a hodnocení známých nebo očekávaných 

skutečností. Jsou to jiţ výchozí operace analýzy rizika: identifikace nebezpečí, kvalifikace 

nebezpečí a kvantifikace rizika. Spočívá na třech otázkách, které si na počátku kaţdé analýzy 

rizika klademe: 

 Jaké poruchy mohou ve vyšetřovaném objektu nebo procesu vzniknout? 

 Jak často mohou poruchy vzniknout? 

 Pokud některá nepříznivá událost nastane, jaké to můţe mít následky? 

Formulace těchto tří napohled jednoduchých otázek znamenala významný krok v rozvoji 

teorie rizika a zejména přechod od kvalitativních pohledů ke kvantitativnímu odhadu. [6] 
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3 Fakulta bezpečnostního inženýrství 

3.1   Historie, současnost, vize 

Historie Fakulty bezpečnostního inţenýrství sahá do roku 1968, kdy vznikl první samostatný 

studijní obor Technika poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství součástí struktury VŠB-TU Ostrava a zabezpečuje výuku 

studijních oborů bezpečnostního charakteru pro více neţ 900 studentů. Vizí fakulty je zajistit 

zvýšení úrovně výuky, srovnatelnou se vzdělávacími institucemi v ČR a v zahraničí. [4] 

3.2   Laboratoře 

Laboratoře fakulty doznaly v uplynulém období výrazné modernizace. V souladu s prioritami 

rekonstrukce areálu FBI byl v období 2005 – 2007 celkově rekonstruován objekt LC. Zde se 

nachází největší část provozovaných místností PLVT. 

Nejnáročnější technologií v laboratořích je výkonný vzduchotechnický systém s úpravou 

vzduchu, který umoţňuje i provádění specifických experimentů spojených s hořením, 

tepelnou degradací a výbuchem testovaných materiálů. Výměna vzduchu u jednoho 

pracovního místa dosahuje 700 m
3
/hod (horní odtah) a spodní 250 m

3
/hod. Součástí 

technického vybavení je i rozvod stlačeného vzduchu a v největší laboratoři FBI i propan 

butanu. Nově byla vybudována i tlaková čerpací stanice vody umoţňující experimentální 

práce se sprinklery a vodními tryskami. [8] 

Laboratoř PBZ, poţárně technická zkušební komora se nachází v objektu LC ve 3. 

nadzemním podlaţí fakulty bezpečnostního inţenýrství. Nejedná se o laboratoř velkých 

rozměrů, proto je zde také omezen počet osob, které zde mohou pracovat. Uvnitř laboratoře se 

nachází poţárně technická komora čtvercového půdorysu o vnějších rozměrech 3000mm. 

Vybavení laboratoře:  

 5 přístrojů 

 4 stoly 

 4 ţídle  

 umývadlo s hygienickým vybavením,  

 závěsná lékárnička,  
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 krabice se dřevem pro zkoušky v poţárně technické komoře,  

 2 tlakové nádoby,  

 poţáru odolná nádoba na zbytky (vysoce hořlavé, dráţdivé, ţíravé, toxické, 

nebezpečné pro ţivotní prostředí) 

 plechová lopatka a malý smetáček,  

 skříň na osobní ochranné pomůcky,  

 2 hasicí přístroje (z toho pouze jeden je jako oficiální zařízení laboratoře),  

 uvnitř komory se nachází sprinkler, který slouţí spíše pro účely výuky. 

 

 

 

Obr. 3-1 Sprinkler 
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Obr. 3-2 Vybavení laboratoře 
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3.3   Požárně technická komora 

Poţárně technická komora se nachází ve 3. patře pavilonu C na Fakultě bezpečnostního 

inţenýrství VŠB-TU Ostrava. Jedná se o zkušebnu k provádění poţárních zkoušek. Nejedná 

se o laboratoř odpovídající zkušebním normám ani o laboratoř pro provádění 

velkorozměrových zkoušek. V poţárně technické zkušební komoře se zkoušejí zapalovat 

materiály pevné, kapalné i plynné do výkonu 100 kW. 

Zkušebna má čtvercovitý půdorys o vnějších rozměrech 3000mm a světlá výška je také 

3000mm. Pravděpodobná odolnost je EI 30. . Tuto hodnotu nelze ověřit, jelikoţ poţární 

odolnost byla navrţena, ale nikdy nebyla vyzkoušena. Stěny komory jsou tvořené 

šamotovými cihlami C30 300/150/65 mm o tloušťce 150 mm a spojené šamotovou maltou. 

Podlaha je upravena keramickou dlaţbou. Uprostřed je osazena kanálkem, který slouţí pro 

odvod vody. Pro snazší údrţbu jsou stěny obloţené keramickým soklem o výšce 100 mm. 

Uprostřed místnosti je pod stropem ve výšce 2460 mm nataţeno nezavodněné potrubí o 

vnitřním průměru 20 mm. Toto potrubí je opatřené sprinklerovou hlavicí a napojené na 

rozvod vody. 

3.4   Větrání 

Z komory mohou být  zplodiny odváděné pomocí ventilátoru vybaveného regulací výkonu 

(3 rychlosti regulace), který je určený pro odsávání spalin pomocí přívodního a odvodního 

potrubí a je umístěn na střeše objektu. Do odsávacího potrubí je vsazena klapka pro vysoké 

teploty umoţňující ruční nastavení průtoku vzduchu. Odsávání spalin je prováděno 

jednorázově po ukončení měření. Nasávání vzduchu je uskutečňováno podtlakově a nasávací 

potrubí ústí nad střechu objektu. Také v tomto potrubí je instalována ruční uzavírací klapka 

pro vysoké teploty. Na vstupu jsou potrubí vybavena ochrannými mříţkami. [10] 

3.5   Přístrojové vybavení [10] 

Součástí komory je přístrojové vybavení. Pomocí tohoto vybavení lze změřit veličiny spojené 

s poţárem. Jde např. o nárůst teploty, vývin spalin a jejich chemické sloţení, optickou hustotu 

kouře, hmotnostní úbytek materiálů a další.  

 

Měření teploty  

Měření teploty se provádí pomocí termočlánků, coţ je snímač pro měření teploty, který se 

skládá ze dvou různých kovů spojených do jednoho bodu. Je-li tento spoj zahříván nebo 
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chlazen dochází ke vzniku napětí. Termočlánek je k dispozici v různých kalibracích 

a kombinacích kovů. Pro kaţdou kalibraci jsou dány teplotní rozsah a určité pracovní 

podmínky. Teplota je také závislá na průměru termočlánkového drátu. Tenčím drátem se 

nedosáhne plného rozsahu teploty. Termočlánky jsou spojené s měřící ústřednou 

ALMENO 5690-2, s jejíţ pomocí se zobrazují naměřené teploty ve stupních Celsia.  

 

Měření atmosférického tlaku  

Ve zkušebně je atmosférický tlak měřen snímačem atmosférického tlaku typu FDA 612 SA. 

Měřící rozsah snímače je 700 aţ 1050 mbar. Čidlo je zapojeno přímo do ústředny 

ALMENO 5690-2, kde dochází k vyhodnocování naměřených dat. Hodnoty tlaku jsou 

uváděny v milibarech.  

 

Měření optické hustoty kouře  

Měření optické hustoty kouře je prováděno Fotometrem 2008 COOL od firmy ID LAB Praha. 

Tento přístroj se skládá z modulovaného optického zdroje, synchronního detektoru záření 

a řídící jednotky. Jelikoţ detektor a zdroj světla mají zvýšenou odolnost, můţeme jej pouţít 

přímo v komoře. Dále je zařízení vybaveno ofukováním okének stlačeným vzduchem, aby 

nedocházelo k usazování nečistot na jejich povrchu, a je napojeno na rozvod vody pro jeho 

ochlazování. Přístroj je odolný prostředí, kde je trvale teplota 150 °C . 

 

Měření koncentrace plynů  

Vyhodnocování obsahu plynů v průběhu zkoušky je prováděno pomocí analyzačního systému 

pro měření oxidu uhelnatého, uhličitého a kyslíku. Tento systém je tvořen zařízením 

předúpravy vzorku a analyzační skříní s analyzátorem Teledyne 7500. Na vstupu vzorku 

z tepelné komory umístěn vyhřívaný filtr pro odstranění pevných částic ze vzorku. Za ním je 

umístěna pro odstraňování vlhkosti ze vzorku duální vymraţovací jednotka. Kondenzát je 

pomocí peristaltického čerpadla odváděn do odpadní nádoby. Analyzátor 7500 pracuje na 

infračerveném principu měření CO a CO2 , kyslík je měřen paramagnetickým senzorem. 

Na panelu analyzátoru je umístěno několik ventilů pro přepínání vzorku, kalibračního 

a nulového plynu. 

 

Měření průtoku plynů v přívodním a odvodním potrubí  

Měření průtoku plynů v přívodním a odvodním potrubí je prováděno pomocí sond AIRFLOW 

tzv. Prandtlových trubic. Touto trubicí se měří tlakový rozdíl neboli diferenční tlak trubice. 

Při měření se vyuţívá rozdílu celkového a statického tlaku. Vnitřní trubice slouţí ke snímání 
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celkového tlaku a vnější ke snímání statického tlaku. Celkový tlak lze změřit přímo pomocí 

diferenčního manometru. Statický tlak je definován jako sloţka celkového tlaku kolmá na 

směr pohybu proudící tekutiny. Tento tlak má stejnou hodnotu ve všech bodech měřícího 

průřezu.  

 

Měření tepelného toku  

Pro měření tepelného toku je pouţíván snímač tepelného toku neboli radiometr. Jedná se 

o vodou chlazený senzor tepelného toku podle Smidt-Boeltera SBG01. Slouţí k měření 

tepelného toku z ohně a plamenů v rozsahu aţ 200 kW/m
2
. V komoře je pouţit radiometr 

s rozsahem 50 kW/m
2
. Snímač se skládá ze snímače tepelného toku  s určitou teplotní 

charakteristikou, na němţ jsou umístěné termočlánkové senzory, které vyhodnocují teploty na 

povrchu destičky z obou stran, vodního chlazení a připojovacího kabelu. Pomocí 

termočlánkových senzorů  pak senzor  generuje výstupní napětí úměrné příchozímu 

toku.Přednostně jsou  snímače  určené do prostředí, kde je dominantní  záření (radiace).  Proto 

by aplikace v prostředí s velkým prouděním měla být provedena velmi opatrně. Jednotlivé 

typy čidel se liší v pracovním rozsahu, citlivosti a dobou odezvy. Voda pro chlazení 

radiometru je dodávána přímo z vodovodního potrubí. Její teplotní rozsah by měl být 

v rozsahu 5 aţ 30 °C.  

 

Vážení vzorku a měření hmotnostního úbytku  

Váţení vzorků a měření hmotnostního úbytku je prováděno na univerzální váze TSC. Tuto 

váhu můţeme napájet z vnějšího adaptéru nebo z baterie. Lze ji uţívat v suchém nebo 

částečně vlhkém prostředí. Je pouţitelná  pro minimální hmotnosti 20 g a maximální 

hmotnosti 30 kg. Napájení váhy je prováděno buď přímo ze sítě 230 V pomocí adaptéru, nebo 

z baterie 12 V.  
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4 Systémy řízení BOZP 

Zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen systém řízení BOZP) 

umoţňuje předcházet nebezpečným situacím souvisejících s činností organizace. Kaţdá firma 

si můţe vytvořit vlastní systém řízení BOZP, který garantuje určitou úroveň řízení BOZP, 

nebo si můţe zvolit standardizovaný systém managementu BOZP zaručující vysokou úroveň 

řízení BOZP. Základní koncepce moderních systémů řízení je zaloţena na přesvědčení, ţe 

dobré schéma řízení BOZP pomáhá sniţovat riziko a zároveň zlepšuje image organizace.  

Prvním systematickým pokusem o zavedení moderního vnitřního systému řízení BOZP bylo 

doporučení HS(G)65 - Succesful Health and Safety Management, který byl v roce 1996 

transformován do britského standardu BS 8800 – Occupational Health and Safety 

Management Systems. Koncepce BP 8800 byla převzata do národního programu systému 

řízení BOZP. Poté začal vznikat program Bezpečný podnik, který je zaměřen zejména na 

organizace s počtem nad 100 zaměstnanců. V roce 1999 byl vydán mezinárodní standard 

OHSAS 18001 a v roce 2001 vydala Mezinárodní organizace práce Metodické návody „Best 

praktice, zaměřeny především na malé a střední podniky. Principy systému řízení BOZP jsou 

postaveny na známém Demingovu cyklu PDCA neustálého zlepšování.. [11,12,13] 

4.1   ILO-OSH 2001 

V roce 1998 začala spolupráce Odboru BOZP Mezinárodního úřadu práce (je součástí 

Mezinárodní organizace práce MOP) s Asociací hygieny práce (OHA) na identifikaci 

klíčových prvků systému řízení BOZP. Prvním krokem byla identifikace společných prvků jiţ 

stávajících standardů a dokumentů. Konečný návrh směrnice ILO pro systémy řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl předloţen v roce 2001 na tripartitním zasedání 

expertů a byl schválen. Směrnice ILO pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci jsou označovány jako ILO-OSH 2001 a představují unikátní mezinárodní vzor 

kompatibilní s jinými normami a návody pro systémy řízení. Směrnice nejsou právně závazné 

a jejich cílem není nahradit národní právní předpisy a přijaté normy.  

Mezinárodní organizace práce navrhla metodické pokyny jako praktický návod pro pomoc 

organizacím a jako prostředek k dosaţení neustálého zlepšování. 

Díky svým vysokým kvalitám je v České republice směrnice ISO-OSH 2001 často zaváděna. 
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Nevýhodou metody ISO-OSH 2001 je, ţe nejsou samostatně řešeny pracovní podmínky 

a pracovní prostředí. To můţe vést v konečném důsledku k opomenutí této problematiky 

v samostatném systému řízení. [7,11,12] 

4.2   OHSAS 

OHSAS 18001-2008 (Occupational Health and Safety Assessment System - Specification) je 

mezinárodní standard pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stanovuje 

poţadavky na systém managementu BOZP tak, aby umoţnila organizaci řídit její rizika BOZP 

a neustále zlepšovat její výkonnost. Standard nestanovuje specifická výkonnostní kritéria 

BOZP ani neposkytuje  podrobné specifikace pro návrh systému řízení. Tím dává prostor pro 

management podniku, který si tak můţe nastavit sytém podle svých vlastních potřeb. 

Zavedení systému  řízení BOZP podle tohoto dokumentu je dobrým východiskem  pro 

zavedení integrovaného systému  řízení celé firmy (podobně jako tomu je u programu 

Bezpečný podnik). Mezinárodní standard OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla 

realizovatelný pro organizace všech typů a velikostí. 

Jelikoţ svou strukturou navazuje na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, je 

moţné vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběţně se 

systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace. Při 

aplikaci OHSAS 18001 se vychází především z analýzy rizik.  

Změny oproti vydání z roku 1999 byly zejména proto,aby standard OHSAS 18001:2008 byl 

kompatibilní s ISO 9001:2007 a ISO 14000:2005 a tím bylo usnadněno zavedení integrované 

dokumentace. Dále se mění některé termíny. Například termín „přípustné riziko“ byl nahrazen 

termínem „přijatelné riziko“, termín „nehoda“ zase termínem „incident“ atd. 

Stejně jako metoda ILO-OSH 2001 zde není řešeno pracovní riziko, coţ můţe také vést 

k opomenutí zmiňované problematiky při samotném řízení rizik. [7,11,12,14]. 

4.3   Bezpečný podnik 

Systém řízení BOZP, stanovený programem „Bezpečný podnik“, umoţňuje realizovat systém 

řízení BOZP současně se systémy řízení kvality a environmentálního řízení, neboť vychází 

ze stejného principu a zásad, které jsou uplatňovány u těchto dvou systémů řízení. Svým 

provedením splňuje poţadavek na systém řízení pokrývající oblast bezpečnosti práce, ochrany 

zdraví a ve vymezeném rozsahu i ochrany ţivotního prostředí a poţární ochrany. Program 

obsahuje poţadavek na kaţdoroční vyhodnocování indikátorů zlepšování u subjektů, které 
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získaly osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především 

zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany ţivotního prostředí 

a docílit tím vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody. 

Program „Bezpečný podnik“ je nejen jedním ze způsobů jak implementovat systém řízení 

BOZP do celkového systému řízení, ale je zároveň systémovým přístupem k naplnění 

poţadavků, uloţených zaměstnavateli na úseku BOZP zákonem. 

Program „Bezpečný podnik“ je svými poţadavky zaměřen především na prevenci. Prioritou 

proto musí být systematická identifikace a eliminace rizik na pracovištích, nebo alespoň 

omezování negativních účinků na přijatelnou úroveň. 

Vzhledem k rozsahu a zaměření programu „Bezpečný podnik“ je určen především pro větší 

organizace s počtem zaměstnanců větším neţ 100. V menších organizacích se vyuţívá tehdy, 

je-li identifikován větší počet rizik vyplývajících z činností a tím také ohroţeno více osob.  

Poţadavky programu vycházejí z principu a zásad stanovených pro systémy řízení a jsou 

v souladu se základními prvky systému řízení BOZP rozděleny oblastí znázorněných na 

obrázku. 

 

Obr. 4-1 Neustálé zlepšování 

Vlastní program je zaloţen na zavedení efektivního způsobu řízení bezpečnosti práce – 

bezpečnostního managementu, integraci řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a ochrany ţivotního prostředí s ostatními řídícími akty podniku, spolupráci zaměstnanců 
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s vedením podniku při zvyšování úrovně bezpečnosti práce, metodické podpoře orgánu 

státního odborného dozoru nad bezpečností práce podnikům přihlášeným do programu. 

Mezi stěţejní výhody programu Bezpečný podnik patří podpora a bezplatné poradenství ze 

strany inspektorátů bezpečnosti práce, také proto je častým startovním programem při 

zavádění BOZP v organizaci. Nevýhodou je, ţe známka Bezpečný podnik nebývá uznávána 

v zahraničí a tak jsou podniky nuceny zavádět a certifikovat jiné systémy řízení BOZP. 

Nejčastěji dle OHSAS 18000. 

5 Nebezpečné chemické látky v laboratoři 

Nebezpečné chemické látky se vyskytují na mnoha pracovištích i v běţném ţivotě. Riziko 

expozice těmto látkám proto existuje na kterémkoliv pracovišti a je důleţité znát vlastnosti, 

koncentrace a vliv na organismus těchto látek. 

Pro analýzu rizik v laboratoři byl vytvořen v kapitole 12 checklist, pomocí kterého lze 

identifikovat konkrétní rizika a plánovat preventivní opatření k jejich minimalizaci.  

V laboratoři je umístěn toxický plyn a při zkouškách v analyzačním systému se měří různé 

chemické látky. Kaţdý, kdo v laboratoři pracuje musí být seznámen s nebezpečnými 

vlastnostmi těchto látek. V práci popisované laboratoři se pracuje s oxidem uhelnatým, 

kyslíkem, n-heptanem, propan butanem a technickým lihem. Nebezpečné vlastnosti a základní 

podmínky manipulace a skladování, podle bezpečnostních listů jednotlivých látek,  jsou 

uvedeny v následujícím textu. Jelikoţ jde o hořlavé a výbušné látky je přísně zakázáno 

v laboratoři kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.. 

5.1  Hasební zásah v případě požáru a opatření při 

náhodném úniku 

Pro hasební zásah jsou vhodná hasiva vodní mlha, tříštěný vodní proud a CO2. Za nevhodné 

hasivo se povaţuje přímý vodní proud. 

Při náhodném úniku je třeba zajistit postačující větrání a odstranění zápalných zdrojů. Pokud 

není prokázána neškodnost atmosféry pouţije se nezávislý dýchací přístroj,v opačném případě 

je nutné ihned opustit prostor. Pokud je to moţné, uzavřete výstup plynu a zamezte 

vypouštění do kanalizace, sklepů a podobných míst kde by mohlo dojít k nahromadění 

nebezpečného mnoţství plynu. 
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5.2  Manipulace a skladování 

Při manipulaci se jedná hlavně o tlakové láhve a nebezpečí při jejich přemísťování. 

Vyhodnocení rizika při manipulaci je v příloze 4, a vychází z ní, ţe při práci s tlakovými 

lahvemi vzniká mírné riziko. Toto riziko se musí do časově omezené doby zmírnit nebo 

odstranit. V případě školní laboratoře je nutné, aby měli ţáci zakázáno manipulovat 

s tlakovými lahvemi a manipulovali s nimi jen pedagogové a vedoucí pracovníci a to 

s největší opatrností.    

Oxid uhelnatý 

Pouţívejte pouze pro zařízení určené pro tento výrobek, pro daný tlak a teplotu. Zamezte 

zpětnému proudění plynu do nádoby. Nádobu skladujte při teplotě niţší neţ 50°C na dobře 

větraném místě mimo dosah slunce. Tlakovou nádobu je nutné zajistit proti pádu.  

Při připojování a odpojování nádoby pouţijte ochranné brýle. Jako ochranu kůţe pouţijte 

vhodný pracovní ochranný oděv. 

Kyslík 

Pouţívejte jen zařízení určená pro kyslík. Nádobu sladujte odděleně od hořlavých plynů při 

teplotě niţší neţ 50°C a zajistěte ji proti pádu. 

Propan butan 

Vyvarujte se přímému kontaktu se zkapalněným plynem. Pouţívejte osobní ochranné 

pomůcky. V daném prostoru odstraňte veškeré moţné zdroje vznícení a pouţívejte nářadí v 

nejiskřivém provedení. 

Technický líh 

Při manipulaci s lihem je nutno dbát všech protipoţárních opatření (zákaz kouření, práce s 

otevřeným ohněm, odstranění moţných zdrojů vznícení). Pracoviště musí být dobře 

větratelné. Je nutno zamezit vzniku výbojů statické elektřiny. 

Je nutné skladovat v těsně uzavřených nádobách a hlavně neskladovat společně s alkalickými 

kovy či látkami podporujícími hoření. 

n-heptan 

Je zakázáno zacházení s otevřeným ohněm a ţhavými předměty. Skladujeme v krytých, 

chladných a větraných skladech, v dobře uzavřených obalech. 

Při pouţívání je nutné uţívat osobní ochranné pomůcky jako masku s litrem proti organickým 

parám, ochranné brýle, ochranné rukavice odolné rozpouštědlům a ochranný oblek. 
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5.3  Účinky na člověka a první pomoc 

Oxid uhelnatý 

Příznaky při vdechnutí vyšší koncentrace jsou ztráta orientace, bolest hlavy, nevolnost a ztráta 

vědomí. Postiţeného je třeba přemístit na čerstvý vzduch a udrţovat ho v klidu, teple a pouţít 

dýchací přístroj. Při kontaktu s kůţí nebo očima je nutné oplachovat nejméně 15 minut vodou. 

Kyslík 

Kyslík jako plyn nezpůsobuje poškození, jako kapalina způsobuje těţké omrzliny.  

Propan - butan (PB) 

Plyn má narkotický účinek a styk s kapalinou působí. Příznaky zasaţení jsou slabost, závrať, 

únava, nevolnost, svalová slabost, křeče, nepravidelné dýchání, bezvědomí, při zasaţení 

kapalinou omrzlé části těla jsou bíle zbarvené . 

 Při bezvědomí se spontánním dýcháním a oběhem uloţte postiţeného do stabilizované 

polohy. Při zástavě dýchání proveďte okamţitou resuscitaci - masáţ srdce, umělé 

dýchání. Ihned přivolejte lékaře!  

 Při vdechnutí přeneste postiţeného na čerstvý vzduch. 

 Při styku s kůţí oplachujte vlaţnou vodou. 

 Při zasaţení kůţe studenou kapalinou postiţené místo rozehřát vlaţnou vodou. 

 Při zasaţení očí vyplachujte mírným proudem vlaţné vody po dobu minimálně 20 

minut (i pod víčky). 

 Při práci s látkou nepouţívat kontaktní čočky. 

Technický líh 

Účinkuje na centrální nervovou soustavu. Při opakovaném působení působí katary ţaludeční 

sliznice, onemocnění jater, ledvin a krevního oběhu.  

 Při poţití se rychle vstřebává  ţaludeční sliznicí a dostává do krve. Při koncentraci 3 

promile nastává bezvědomí, koncentrace 5 promile často usmrcuje.  

 Při zasaţení očí je dráţděna sliznice a není vyloučeno její poškození. 
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 Při inhalaci páry působí narkoticky a to v závislosti na jejich koncentraci a době 

expozice. Příznakem otravy je pocit opilosti provázený bolestí hlavy, pocitem zvýšené 

teploty, tlaku v očích a okolí ţaludku, objevuje se únava, ospalost, bezvědomí.  

 Při stavech ohroţujících ţivot je třeba provádět resuscitaci. 

 Při bezvědomí je nutné postiţeného uloţit do stabilizované polohy. 

 Při popálení I.st. (bolestivé zarudnutí) a II.st.(bolestivé  puchýře) zasaţená místa 

dlouhodobě chladit pod proudem studené vody, při popálení III.st.(zčernání, drolící se 

bledá kůţe, zpravidla bez bolesti) postiţená místa nechladit, pouze zakrýt čistou 

tkaninou. 

 Při nadýchání okamţitě přerušte expozici a dopravte postiţeného na čerstvý vzduch. 

Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, popřípadě výplach nosu vodou. 

 Při styku s kůţí odstraňte nasáklý oděv, umyjte vodou a mýdlem, ošetřete reparačním 

krémem. 

 Při zasaţení očí ihned vyplachovat oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka 

prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Zajistěte lékařské 

ošetření.  

 Při poţití provést výplach úst vodou a vypít větší mnoţství vody. Nesnaţit se vyvolat 

zvracení. Zvrací-li postiţený sám, uloţit ho do stabilizované polohy, aby nevdechl 

zvratky.  

n- Heptan 

Páry dráţdí oči a cesty dýchací. Při styku s tekutinou se projevuje podráţdění očí a kůţe 

a někdy nastane i tvorba puchýřů.  

 Při nadýchání přemístěte postiţeného na čerstvý vzduch, popřípadě proveďte umělé 

dýchání.  

 Při styku s kůţí omyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.  

 Při zasaţení očí vymývejte proudem čisté vody.  

 Při poţití vypláchněte ústa čistou vodou a po vypití 0,5 l vlaţné vody  vyvolejte 

zvracení. 
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6 Identifikace rizik 

V kaţdé laboratoři hrozí mnohá poranění, ať uţ jde například o potřísnění chemickou látkou, 

popálením od ohně nebo horkých částí přístrojů, pořezání, úder, odření, nabodnutí, zakopnutí, 

uklouznutí a mnoho dalších. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel 

povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní podmínky přijímáním opatření 

k minimalizace nebo odstranění rizik. [17] 

V popisované laboratoři hrozí především odření o nekryté části, zakopnutí, uklouznutí, 

popálení, úraz elektrickým proudem a hypoxie kyslíku. Jednotlivá rizika a návrhy odstranění 

nebezpečí jsou popsány níţe. 

6.1   Uklouznutí 

V poţárně technické komoře se můţe po provedení zkoušek hromadit voda, čímţ můţe být 

způsobeno riziko uklouznutí. Podle NV 101/2005 Sb. musí být podlahy udrţovány tak, aby 

nedocházelo k hromadění vody. Pro odvod vody slouţí kanálek uprostřed poţárně technické 

komory. Je nutné dbát na to, aby se kanálek nezanášel nečistotami a tím se nesníţil odtok 

vody z podlahy. Při rozlití kapaliny kdekoli v prostoru zkušebny je nutné podlahu okamţitě 

utřít suchým hadrem a upozornit na vlhké místo ostatní lidi v laboratoři.  

 

Obr. 6-1 Podlaha v Požárně technické komoře 
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6.2   Zakopnutí 

Při vstupu do poţárně technické komory se nachází neoznačený vyvýšeny práh. Podle 

vyhlášky 268/2009 Sb., musí být kaţdá nerovnost podlahy barevně označena. V případě 

poţárně technické komory musí být označení z obou stran. Při laboratorní zkoušce se po 

zapálení materiálu snaţí pedagog nebo laborant v co nejkratší době opustit komoru, proto 

můţe nastat zakopnutí o práh a následný pád. 

       

Obr. 6-2 Neoznačený práh dveří Požárně technické komory 

Další případ zakopnutí můţe nastat z důvodů úzkých průchodů v laboratoři, nebo zakopnutí o 

nesprávně poloţený kabel od přístrojů. Z tohoto důvodu se doporučuje aby do laboratoře 

chodil menší počet lidí.  

   

Obr. 6-3 Zdroje možného úrazu 
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6.3   Poranění obličeje 

Po vstupu do laboratoře se na levé straně nachází čidlo, zhruba ve výšce očí. Jelikoţ je 

v komoře omezená viditelnost, a veškeré vybavení je začerněno od sazí, lze čidlo lehce 

přehlédnout.  

Vedoucí laboratoře musí prokazatelně proškolit a upozornit kaţdého laboranta, nebo 

posluchače na rizika, která nejdou z technologických důvodů odstranit. 

 

Obr. 6-4 Čidlo ve výšce očí 

6.4   Odření, nabodnutí 

Ze zadní strany komory se nachází ve výšce prsou zařízení slouţící k regulaci mnoţství 

přiváděného vzduchu ze střechy budovy do poţárně technické zkušební. Část se závitem 

vyčnívá velkou částí do volného prostoru a není nijak chráněn. Při neopatrnosti hrozí 

pořezání, roztrţení oděvu nebo náraz na vyčnívající část. 

Opatření je vyčnívající část zakrýt (gumová část konce, opatření látkou nebo molitanem, atd.), 

tak aby nedošlo k poranění. 
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Obr. 6-5 Regulace množství přiváděného vzduchu do komory 

6.5   Poranění třískou 

V laboratoři se nejčastěji pracuje se dřevem a tím vzniká riziko poranění se ostrou hranu 

dřeva nebo zaraţení třísky. Jelikoţ jde o malé části dřeva, úraz vnikne pouze při neopatrnosti 

obsluhy. Jako opatření proti zranění je nutné pouţívání ochranných rukavic při práci. 

 

Obr. 6-6 Dřevo pro zkoušky v požárně technické komoře 
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6.6   Úraz elektrickým proudem 

Laboratoř je vybavena elektrickými přístroji k měření různých veličin v poţárně technické 

komoře. V poţárně technické komoře jsou přístroje pod nízkým napětím a ostatní přístroje 

v laboratoři jsou pod napětím 220 V. Při běţném bezpečném pouţívání přístroje vnik úrazu 

nehrozí. Pro bezpečný provoz je třeba provádět pravidelné revize. 

Vedle dveří vedoucích do chodby se nachází nouzové odstavení rozv. RL16, jímţ se odpojí 

celá laboratoř od elektrického proudu. 

    

Obr.6-7 Odstavení laboratoře od elektrického proudu  

6.7   Popálení 

V laboratoři se provádějí zkoušky na zjištění vlastností materiálů a jejich hořlavostí. 

S přímým ohněm je pedagog nebo student v kontaktu pouze při zapalování materiálu a v ten 

okamţik můţe dojít k popálení. Další popálení můţe nastat při kontaktu s ţhavým nebo 

horkým materiálem. Proto je v laboratoři nutno pouţívat při práci s materiálem tepelně odolné 

rukavice a je taky nutno dodrţovat časovou prodlevu mezi ukončením zkoušky a vchodem do 

poţárně technické komory.  
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7 Pravděpodobné škody 

Při havárii nebo poruše v laboratoři můţe dojít jak k poškození zdraví osob tak i ke škodě na 

majetku. Důsledky na lidské zdraví jsou popsány v kapitole 6. Hmotné škody na přístrojích se 

týkají především poškození termočlánků, vah, přístroje na měření optické hustoty, prasknutí 

skla a podobně.  

Do dnešní doby došlo k prasknutí všech tří velkých drátěných skel v jejich dolních rozích. 

Z vnitřní strany poţárně technické komory se okna provizorně zakrývají sádrokartony, které 

se upevňují proti vypadnutí hřebíky. 

8  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Povinnost poskytovat osobní ochranné pracovní pomůcky je dána zaměstnavateli zákonem 

č.262/2006 Sb., §104. Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky 

kolektivní ochrany, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky. Evidenci OOPP vede zaměstnanec, kterého určí vedení fakulty. 

V laboratoři se pracuje s ohněm a taky s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Při 

laboratorních zkouškách se laboranti pohybují v teplém a nečistém prostředí. Je proto nutné 

pouţívat v laboratoři osobní ochranné pomůcky, které vychází z identifikace a vyhodnocení 

jednotlivých rizik v laboratoři uvedených výše. Jedná se o: 

 samostatný dýchací přístroj – v případě, ţe hasební zásah bude provádět zaměstnanec 

laboratoře, 

 ochranné brýle, 

 vhodný ochranný pracovní oblek – za vhodný pracovní oblek se bere laboratorní plášť, 

popřípadě montérky; v dané laboratoři se ochranný oblek pouţívá spíše proti 

nečistotám a drobným oděrkům, 

 maska s filtrem proti organickým parám, 

 pevná obuv, 

 ochranné rukavice 

o chemicky odolné 

o tepelně odolné kevlarové rukavice. 
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9  Školení pro práci v laboratořích 

Školení je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní zajišťování BOZP. Ve výše 

popisované laboratoři pracují vedoucí pracovníci laboratoří, pedagogové, doktoranti a studenti 

v rámci výuky. Kaţdý, kdo v laboratořích pracuje, nebo se zde jen nachází, musí být 

proškolen a seznámen s moţnými riziky. 

9.1   Vedoucí laboratoří 

Pro práci v laboratořích je nutné aby byli seznámeni s předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci všichni, kdo se v dané laboratoři zdrţují. Vedoucí pracovníky školí 

na Fakultě bezpečnostního inţenýrství bezpečnostní technik fakulty Ing. Petr Helán. Četnost 

opakovacích školení je jednou za dva roky v rozsahu 2-3 hodiny. Po školení je nutné provést 

prokazatelné přezkoušení písemným nebo ústném způsobem a potvrzeny podpisem jak 

zaměstnance, tak bezpečnostním technikem. 

Osnova školení zahrnuje obecně platné právní předpisy v oblasti BOZP jako jsou: 

 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Školení se zaměřuje především na §102 a §103; 

 zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Školení se zaměřuje na §5; 

 ČSN 078304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla; 

 NV č. 1/2008 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením; 

 NV č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

 NV č. 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu; 

 NV č. 495/2001 kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

 NV č.11/2002 Sb., kterými se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů; 

 NV č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů; 
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 ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní poţadavky. 

Dále obsahuje návody k obsluze přístrojů a zařízení, provozní řád a prevenci rizik. Provozní 

řád je uveden v příloze číslo 3. 

9.2   Pedagogové 

Osnova školení pro pedagogy obsahuje navíc technologické a provozní postupy a metody, 

laboratorní řád, zásady poskytování PP a prevenci rizik. Školení jsou prokazatelná zápisem.  

9.3   Studenti 

Studenty školí pedagogové vţdy na začátku školního roku a školení se vztahuje pro danou 

laboratoř. Školení jsou po ústním přezkoušení prokazatelná zápisem o proškolení. 

Obsah školení je: 

 Seznámení s riziky hrozícími v laboratoři 

 Osobní ochranné pomůcky 

 Seznámení s laboratorním řádem 

Před kaţdou laboratorní zkouškou jsou také seznámeni s postupem provádění zkoušky. 

10 Návrhy pro zvýšení bezpečnosti 

10.1  Čištění 

V laboratoři se pracuje s ohněm a různými chemikáliemi a tím vznikají na stěnách poţárně 

technické komory saze, které je potřeba odstraňovat. Jelikoţ se v komoře nezkouší pravidelně, 

nelze určit pravidelnost termínů čištění. Doposud byla komora čištěna pouze jednou. Po kaţdé 

zkoušce je třeba vizuálně zkontrolovat stav poţárně technické komory a termočlánků, filtrů a 

přístrojů vevnitř. Pokud je například filtr zachycující pevné částice znečištěný, měl by se 

pročistit například profukováním, popřípadě je nutné filtr úplně vyměnit. 

10.2  Počet lidí v laboratoři 

Laboratoř není určená pro výuku více lidí najednou. Jelikoţ u kaţdého vstupu do laboratoří 

musí být přítomen jeden z vedoucích pracovníků, je minimální počet lidí v laboratoří dva. V 

laboratoři je prostor omezen stoly a přístroji, proto by se v laboratoři neměl vyskytovat větší 
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počet lidí. Jelikoţ se v laboratoří nachází 5 přístrojů u kterých mohou studenti pracovat pod 

vedením minimálně jednoho vedoucího, mělo by být v laboratoři maximálně 6 lidí. 

10.3  Bezpečnostní tabulky 

V laboratoři se nacházejí pouze dvě bezpečnostní tabulky. První je při vchodu do laboratoře a 

to označení tlakové láhve. 

Druhá bezpečnostní tabulka je Pozor- elektrické zařízení a Nehas vodou ani pěnovými 

přístroji!, která se nachází na rozvodní skříni elektrického proudu. 

            

Obr. 10-1 Bezpečnostní tabulky 

V laboratoři se musí umístit ještě další bezpečnostní tabulky.Na dveřích do laboratoře musí 

být pouţity značky zakazující pouţívání otevřeného ohně a kouření. 

 

Obr. 10-2 Zákaz kouření a manipulace s plamenem 
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Na dveřích do poţárně technické komory je vhodné umístit bezpečnostní tabulku Zákaz 

vstupu nepovolaným osobám! a Pouţívejte ochranné rukavice! 

         

Obr. 10-3 Bezpečnostní tabulky 

Na dveřích by bylo taky vhodné umístit tabulku Zákaz vstupu do komory během v průběhu 

zkoušky! 

Tabulka únikový východ je umístěna v chodbě, do které vedou dveře z laboratoře. 
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11 Odpovědnost 

Pro dodrţování bezpečnostních a legislativních poţadavků je důleţité určit odpovědné osoby 

nebo vytvoření pracovní skupiny. Skupinu jde vytvořit například z vedoucích pracovníků 

laboratoře nebo z pedagogů. Během zavádění jsou uskutečňovány pravidelné schůzky 

pracovní skupiny, na kterých se probírá aktuální postup činností, plánují se další činnosti a 

stanovují se termíny plnění dílčích úkolů. 

Tab. 11-1 Odpovědnost za jednotlivé činosti[19] 

Činnost Odpovědnost 

jmenování osoby odpovědné za BOZP 

vedení fakulty 
jmenování interních auditorů 

nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky. 

plnění povinností svých podřízených 

pracovníků v oblasti nakládání a práci s 

NCHLaP 
vedoucí kateder a účelových pracovišť 

zajištění bezpečnosti a proškolení svých 

podřízených pracovník 

zajištění dodrţování stanovených předpis 

za přípravu a vybavování místnosti určené k 

uchovávání NCHLaP 
vedoucí PLVT 

zajištění plnění poţadavků BOZP 

vedoucí laboratoře provádění pravidelné vizuální kontroly BOZP 

kontrola osobních ochranných prostředků 

školení vedoucích zaměstnanců bezpečnostní technik a poţární technik fakuly 

odpovědnost za studenty 
pedagogové 

školení studentů 

plnění povinností týkajících se BOZP zaměstnanci, studenti 
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12 Hodnocení a analýza rizika 

Povinnost hodnotit rizika je zaměstnavateli dána Zákoníkem práce, kde je dána potřeba 

soustavně vyhledávat rizika a nebezpečné činitele a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Účelem analýzy je zjistit všechna moţná rizika, která by se mohla vyskytnout v laboratoři a to 

jak rizika předvídatelná, tak i ta nepředvídatelná. Především ţáci, kteří se v laboratoři 

nenacházení pravidelně mají tendenci jakákoliv rizika podceňovat. Je nutné rizika konzultovat 

s co nejvíce zaměstnanci, kteří v laboratoři pracují a definovat co největší počet nebezpečí a 

navrhnutí jeho opatření aby bylo dosaţeno optimálního výsledku. 

Komplexní analýza rizik se skládá ze dvou částí a to z identifikace nebezpečí, které je 

popsáno výše a z hodnocení rizika. 

Hodnocení rizika 

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat moţnost poškození zdraví zaměstnanců nebo 

ţivotního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací. 

Podle zákona č. 262/2006 Sb., §102 je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.  

Hodnocení je prováděno pomocí dvou metod a to podle polokvantitativní metody „PNH“ a 

podle checklistu. 

12.1  Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PNH“  

Pomocí této jednoduché metody se vyhodnocuje příslušné riziko ve třech jeho sloţkách, a to s 

ohledem na :   

 pravděpodobnost vzniku (P), - odhad pravděpodobnosti  , se kterou můţe uvaţované 

nebezpečí opravdu  nastat. Je stanoven dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně 

číslem od  1 do 5, kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých 

nebezpečí a ohroţení 

 pravděpodobnost následků (N) – rovněţ pro stanovení pravděpodobnosti následků, tj. 

závaţnosti nebezpečí, je stanovena stupnice od 1 do 5 
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 názor hodnotitelů (H). V poloţce , v níţ se zohledňuje míra závaţnosti ohroţení, počet 

ohroţených osob, čas působení ohroţení, stáří a technický stav technologických zařízení, 

objektů apod., úroveň údrţby, kumulace rizik, dynamičnost rizika, moţnost zajištění první 

pomoci, vliv pracovního systému, pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

psychosociální rizikové faktory, případně i další vlivy potencující riziko. 

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je pouţito následující specifikace, která se 

zaznamenává do sloupců „P“, „N“ a „H“  v tabulce. Celkové hodnocení rizika lze pak 

následovně po stanovení jednotlivých činitelů získat součinem, jehoţ výsledkem je pak 

ukazatel míry rizika – R = P * N * H 

Tab. 12-1 Tabulka „PNH“ 

 P N H 

1 nahodilá 
poškození zdraví bez 

pracovní neschopnosti   

zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a 

ohroţení   

2 nepravděpodobná 
absenční úraz (s 

pracovní neschopností) 
malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení   

3 pravděpodobná 
váţnější úraz vyţadující 

hospitalizaci   

větší, nezanedbatelný vliv na míru 

ohroţení a nebezpečí 

4 
velmi 

pravděpodobná   

těţký úraz a úraz s 

trvalými následky   

velký a významný vliv na míru ohroţení 

a nebezpečí   

5 trvalá smrtelný úraz   

více významných a nepříznivých vlivů na 

závaţnost a následky ohroţení a 

nebezpečí    

 

 

Tab. 12-2 Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

 

 

pravděpodobnost 

výskytu 

vysoká R3 R4 R5 

střední R2 R3 R4 

nízká R1 R2 R3 

           mírně škodlivá škodlivá velmi škodlivá 

závažnost 
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Tab. 12-3 Míra rizika 

 

Rizikový stupeň R=P x N x H Míra rizika 

R5 >100 nepřijatelné riziko 

R4 51 ÷ 100 neţádoucí riziko 

R3 11 ÷ 50 mírné riziko 

R2 3 ÷ 10 akceptovatelné riziko 

R1 < 3 bezvýznamné riziko 

 

R5.  Nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky, vyţadující okamţité zastavení činnosti, 

odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik. 

Práce nesmí být zahájena, nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníţí.  

R4.  Nežádoucí riziko vyţadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních 

opatření sniţujících riziko na přijatelnou úroveň, na sníţení rizika se musí přidělit potřebné 

zdroje.   

R3. Mírné riziko - Bezpečnostní opatření nutno zpravidla realizovat dle zpracovaného plánu 

podle rozhodnutí vedení podniku. Prostředky na sníţení rizika musí být implementovány ve 

stanoveném časovém období. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, 

musí se provést další zhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, 

jako podklad pro stanovení potřeby dosaţení zlepšení a sníţení rizika.  

R2.  Akceptovatelné riziko, riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zváţit náklady na 

případné  řešení nebo zlepšení, v případě, ţe se nepodaří provést technická bezpečnostní 

opatření ke sníţení rizika, je třeba zavést vhodná opatření organizační. Většinou postačuje 

školení obsluhy, běţný dozor apod.  

R1. Bezvýznamné riziko, není vyţadováno ţádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100% 

bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a 

výchovná opatření je třeba realizovat. [16] 

Do následující tabulky jsou vloţena jednotlivá identifikovaná rizika z kapitol 5 a 6 a určeny 

jejich koeficienty P, N a H. 



 

35 

 

Tab.12-4 Vyhodnocení rizika 

Druh 

činnost

i 

 

Zdroj 

rizika 

 

Identifikace 

nebezpečí 

 

Vyhodnocení 

závažnosti rizika 

 
Bezpečnostní opatření 

 

P N H R 

P
rá

ce
 v

 l
ab

o
ra

to
ři

 

plamen 

nebo horký 

materiál 

popálení 3 3 2 18 
OOPP, dodrţování 

bezpečnostních časových prodlev  

chemická 

látka 

nadýchání 

nebo poţití 

látky 

1 2 3 6 
dodrţování bezpečnostních 

pokynů a pouţívání OOPP  
zasaţení 

kůţe a očí 
1 1 2 2 

vlhká 

podlaha 
uklouznutí 2 3 2 12 

pravidelné čištění odpadního 

kanálku, okamţité vysušení 

podlahy suchým hadrem 

práh zakopnutí 3 2 3 18 
nerovnost podlahy barevně 

označit. 

čidlo 
poranění 

obličeje 
2 2 2 8 proškolení a upozornění na rizika 

vyčnívající 

hrany 

odření, 

nabodnutí 
3 2 2 12 

zakrýt vyčnívající část tak aby 

nedošlo k poranění 

zkušební 

dřevo 

poranění 

třískou 
3 1 1 3 pouţití ochranných rukavic 

elektrická 

zařízení 

úraz el. 

proudem 
1 3 3 9 provádění pravidelných revizí 

 

Z výsledků koeficientu R vyplývá, ţe v laboratoři se vyskytují maximálně mírná rizika, proto 

je nutné učinit nápravná opatření provést v určitém časovém období. 

12.2  Checklist 

Analýza kontrolním seznamem pouţívá psaný seznam poloţek nebo kroků k ověření stavu 

systému. Analýza kontrolním seznamem je jednoduchá a můţe být aplikována v kterémkoli 

stadiu procesu. Kontrolní seznamy mohou  být pouţity k detailnímu seznámení nezkušeného 

personálu s procesem pomocí srovnávání procesních vlastností s různými poţadavky 

kontrolního seznamu. V některých případech analytikové pouţívají obecnější kontrolní 

seznam v kombinaci s jinou metodou odhalování zdrojů rizika, aby nedošlo k opomenutí 

některého z nich. [18] 
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Tab. 12-5 Checklist 

OTÁZKA ANO NE 

Pouţíváte nebezpečné chemické látky (klasifikované jako velmi jedovaté, 

jedovaté, škodlivé, korodující, dráţdivé, senzibilující, karcinogenní, 

mutagenní, toxické pro reprodukci, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé nebo hořlavé)?  

  

Máte pro všechny chemické nebezpečné látky, které jsou pouţívány, 

bezpečnostní listy? 

  

Jsou všechny nebezpečné chemické látky řádně označeny?   

Je se všemi chemickými látkami manipulováno správně?   

Jsou všichni pracovníci, kteří pouţívají nebezpečné materiály, pravidelně 

informování o nebezpečných vlastnostech těchto chemických látek? 

  

Pracují mladí pracovníci nebo těhotné ţeny v kontaktu s karcinogenními nebo 

mutagenními látkami? 

  

Zajišťujete (v ovzduší na pracovišti) měření koncentrace látek, pro které jsou 

stanoveny maximální přípustné koncentrace? 

  

Jsou koncentrace chemických látek v ovzduší pracoviště niţší neţ je 

maximální přípustná koncentrace? 

  

Zabezpečujete kolektivní ochranné pomůcky (větrací zařízení a zařízení 

k místnímu odsávání) pro všechny pracoviště, kde jsou pouţívány chemické 

látky? 

  

Kontrolujete pravidelně větrací zařízení?   

Zajišťujete osobní ochranné pracovní pomůcky(rukavice, brýle nebo ochranné 

štíty, prostředky pro ochranu dýchacích orgánů) zaměstnancům, kteří 

pouţívají chemické látky? 

  

Zajišťujete pravidelné lékařské kontroly pro zaměstnance, kteří jsou vystaveni 

nebezpečným chemickým látkám nebo přípravkům? 

  

Jsou všichni zaměstnanci školeni o správném způsobu pouţití a manipulace 

s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky? 
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Tab. 12-6 Nápravná opatření 

 

Nahrazení vysoce toxických látek méně toxickými. 

Eliminace karcinogenních a mutagenních látek, je-li to moţné. 

Pouţívání automatizovaných systémů při aplikaci nebezpečných chemických látek. 

Poskytování bezpečnostních listů pro všechny nebezpečné chemické látky. 

Zajišťování řádného značení všech nebezpečných chemických látek. 

Zajišťování řádné manipulace se všemi nebezpečnými chemickými látkami. 

Oddělování spalitelných a hořlavých nebezpečných chemických látek od sebe. 

Zajištění měření a monitorování koncentrací nebezpečných chemických látek. 

Instalování vhodných kolektivních ochranných prostředků. 

Vybavení všech, kteří manipulují s nebezpečnými chemickými látkami osobními ochrannými 

pomůckami. 

Zajištění nepřetrţitého místního odsávání a větrání na všech pracovištích, kde koncentrace 

chemických látek překračuje maximální přípustnou koncentraci. 

Provádění pravidelných technických kontrol zařízení pouţívaného s chemickými látkami. 

Pravidelná kontrola a čištění odsávacího ventilačního systému s cílem udrţovat maximální 

účinnost. 

Zajištění pravidelných lékařských kontrol pro zaměstnance vystavené nebezpečným 

chemickým látkám, zejména karcinogenním a mutagenním. 

Pravidelné školení zaměstnanců o rizicích nebezpečných chemických látek a bezpečné práce 

s nimi. 
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13 Návrh efektivního systému řízení 

Navrhovaná opatření po provedení obou metod na zjištění a zhodnocení rizik 

Identifikace , analýza a vyhodnocování rizik je kontinuální proces. Proto je nutné při kaţdé 

změně technologie, pracovních postupů, měřícího a zkoušecího zařízení nebo pracovních 

podmínek  proces opakovat.  

Navrhuji školení provádět 1x/rok s přezkoušením prokazatelně tj. se zápisem o školení a 

přezkoušení a podpisem zúčastněných. 

Dále provádět kontrolu všech bezpečnostních listů a návodů k pouţití , zda jsou viditelně 

vyvěšeny a také kontrolu funkčnosti a dostatečného mnoţství osobních ochranných 

prostředků, jejich certifikáty od výrobce. 

I kdyţ v laboratoři doposud nedošlo k ţádnému úrazu, je třeba sledovat skoronehody a z nich 

vyvozovat patřičná opatření a dokumentovat je. Je také nutné skoronehodu zařadit mezi rizika 

při kontrolním provedení metod identifikace a vyhodnocení rizik. Je důleţité zaměstnance a 

studenty poučit o významu skoronehod  a zařadit je jako součást školení k BOZP. 

Zajistit provádění pravidelné revize elektrických přístrojů podle standardů nebo poţadavků 

výrobců a také kontrolu funkčnosti a čistoty přístrojového vybavení uvnitř poţárně technické 

komory. 

Pro zefektivnění školení navrhuji pouţití videa, jelikoţ tento způsob školení je 

zapamatovatelnější neţ pouhé seznámení se s riziky. 

Jako další zlepšení navrhuji pravidelnou aktualizaci legislativních poţadavků.  
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14 Závěr 

Cílem mé práce bylo vypracovat posouzení a vyhodnocení pracovních rizik v laboratořích 

FBI a návrh efektivního systému řízení rizik. V úvodu mé práce jsem se věnovala teoretickým 

věcem ohledně legislativy, základních pojmů a popisu systémů řízení rizik. Další část je 

věnována identifikaci rizik, která musela být provedena pro analýzu nebezpečí rizik 

v laboratoři. Identifikace rizik probíhala fyzickým zhodnocením laboratoře a konzultací 

s vedoucími pracovníky. Byla navrhnuta bezpečnostní opatření a provedena analýza rizik, ze 

které vyšlo pouze mírné a akceptovatelné riziko. I tak je třeba dbát na ochranná opatření a 

bezpečnostní pokyny, aby se práce v laboratoři obešla bez váţných úrazů. V závěru mé práce 

je návrh efektivního systému řízení, vypracovaný na základě všech zjištěných informací 

v průběhu mé práce.  

K práci jsou přiloţeny čtyři přílohy, a to ukázka otázek a odpovědí ohledně moţných rizik, 

pravidla o BOZ a ochraně ţivotního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky, 

provozní řád laboratoře a vyhodnocení rizika při manipulaci s tlakovými lahvemi. 
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