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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je provést v reálných podmínkách, vybrané části hutního 

provozu, odborné hodnocení fyzické zátěže a pracovních poloh, navrhnout optimalizaci 

v oblasti ochrany zdraví. Jako část hutního provozu bylo vybráno tažení drátu na tažných 

strojích typu HBZ, kde se používá ruční manipulace s cívkami a taženým drátem. Na základě 

hodnocení fyzické zátěže a pracovních poloh budou navržena technická, organizační a další 

opatření směřující ke snížení fyzické zátěže zaměstnanců a tím ke zlepšení pracovních 

podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců. 

 

 

Bibliographic quotation 

Bláhová, R. The Minimization of Physical Workload in the Manual Manipulation in a 

Metallurgical Operation Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.  

 

Summary 

The objective of my Bachelor’s thesis is to carry out in real conditions selected parts of 

a metallurgical operation, a professional evaluation of physical workload and working 

positions, and to propose an optimizing solution in the sphere of health protection. As part of 

the metallurgical operations, I chose a wire drawing on HBZ-type drawing machines where 

the reels and drawn wire are manually manipulated. On the grounds of my evaluation of the 

physical workload and working positions, I shall propose technical, organizational and other 

measures leading to the reduction of the employees’ workload and thus improving the 

working conditions and health condition of the staff.
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1. REŠERŠE 

Mezi předpisy, které stanovují postupy a hygienické limity pro fyzickou zátěž patří 

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

v částce 111/2007 Sbírky zákonů České republiky, změny byly provedeny           v 

Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., v částce 25/2010 Sbírky zákonů České republiky. Tato 

nařízení zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství. Upravuje rizikové 

faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsoby a metody jejich 

zjišťování. Pro mou práci  řeší podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží, 

vymezuje fyzickou zátěž a její hygienické limity a požadavky na pracovní postupy. 

Zároveň vymezuje ruční manipulaci s břemenem, její hodnocení, hygienické limity a 

minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců. 

Dále jsem využila: 

Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto předpisu se také stanoví co je riziková 

práce, povinnosti zaměstnavatele, zařazení do kategorie rizika. 

ČSN EN 1005-1 Bezpečnost strojních zařízení – fyzická výkonnost člověka – část 1: 

Termíny a definice, vydal Český normalizační institut v červnu 2002. Předmětem normy 

jsou definice a termíny pro pojmy a parametry požité v dalších částech této normy. 

ČSN EN 1005-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení – fyzická výkonnost člověka – 

část 2: Ruční obsluha a strojní zařízení a jeho součástí, vydal Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v dubnu 2009. Předmětem této normy jsou 

doporučení pro konstrukci strojních zařízení s ruční manipulací s předměty o hmotnosti 3 

kg nebo  vyšší a jejich přenášení na vzdálenosti menší než 2 m. 

ČSN EN 1005-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení – fyzická výkonnost člověka – 

část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení, vydal Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v dubnu 2009. Předmětem této normy jsou 

doporučené mezní síly pro činnosti během provozu strojního zařízení při používání. 

ČSN EN 1005 – 4+A1 Bezpečnost strojních zařízení – fyzická výkonnost člověka – 

část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení, vydal Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v dubnu 2009. Předmětem této 

normy jsou pokyny pro posuzování možných zdravotních rizik související s pracovními 

polohami a pohyby u strojního zařízení v provoze. Zároveň specifikuje požadavky pro 
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pracovní polohy  a pohyby, při nichž nedochází k žádnému nebo minimálnímu vnějšímu 

působení.  

 ČSN EN 1005 – 5 Bezpečnost strojních zařízení – fyzická výkonnost člověka – část 

5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace, vydal Český normalizační 

institut v září 2007. Předmětem této normy je specifikace referenčních údajů pro četnost 

úkonů horních končetin při obsluze strojního zařízení a metody posuzování rizika určené 

k analýze jeho možného snižování. 

 

 

2. ÚVOD 

Mnoho faktorů může ovlivnit poškození páteře např. samotné vlastnosti břemene, 

tělesná námaha, vlastnosti příslušného pracovního prostředí, různé nároky a činnosti 

samotného pracovního procesu. Břemeno může být příliš těžké nebo velké, těžko 

uchopitelné, špatně skladovatelné, obsah břemene může být nestabilní (např. kapaliny 

v barelech). Nesprávné umístění břemene může způsobit pracovní úraz, protože se musí 

držet daleko od těla nebo se provádí manipulace s natáčením či otáčením trupu.             K 

poškození páteře může dojít při prudkém pohybu břemene nebo vratkém postoji těla. 

Pokud tělesná námaha je vyčerpávající také může dojít  poškození páteře či svalů. Ruční 

manipulace s břemenem ovlivňuje samotné prostředí jako nedostatek prostoru, zejména ve 

svislé poloze, nerovná nebo kluzká podlaha, manipulace v nesprávné pracovní poloze a 

v různých úrovních, teplota, vlhkost a větrání na pracovišti. Také pracovní činnost může 

představovat riziko poškození páteře zahrnuje-li příliš častou dlouho trvající fyzickou 

námahu, příliš velké vzdálenosti zvedání, přenášení břemen. Vnucené pracovní tempo má 

také vliv na riziko poškození páteře. [9] 

Všechny vyjmenované faktory tvoří riziko pro zdraví zaměstnanců, a proto           v 

bakalářské práci se zabývám  minimalizací fyzické zátěže při ruční manipulaci s cívkami 

při tažení drátu za mokra na tažných strojích typu HBZ.  

Proto proběhla kampaň týkající se prevence onemocnění spodních částí zad v odvětví 

dopravy a zdravotní péče. Tato kampaň mě přivedla k zamyšlení jaký vliv na zdraví 

zaměstnanců má ruční manipulace přenášení břemen i v hutním průmyslu, konkrétně 

v oblasti tažení drátu. Ruční manipulace s břemeny je jednou z hlavních příčin 

„muskuloskeletární poruchy“ (MSDs). MSDs jsou nemoci pohybového ústrojí, mezi tyto 

nemoci se řadí dna, revmatoidní artritida, osteoartróza, osteoporóza, vertbrogenní 
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syndromy a zvláště postižení spodní části zad. [7] Léčba oslabených zad může trvat velmi 

dlouho a zranění se mohou zhoršovat, až mohou způsobit trvalou invaliditu a pracovní 

neschopnost postižené osoby, tedy nemoc z povolání. 

Cílem práce bylo odborné zhodnocení fyzické zátěže a pracovních poloh a navrhnout 

optimalizaci ochrany zdraví. Na základě tohoto zhodnocení budou navržena technická, 

organizační popř. další opatření, která povedou, resp. která mohou vést       ke snížení 

fyzické zátěže pracovníků, a tím ke zlepšení jejich pracovních podmínek  a zdravotního 

stavu. Na základě hodnocení fyzické zátěže a pracovních poloh jsou navržena technická, 

organizační a další opatření směřující ke snížení fyzické zátěže zaměstnanců a tím ke 

zlepšení pracovních podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců. 

 S ohledem na citlivost údajů týkajících se problematiky fyzické zátěže v pracovním 

prostředí, mimo jiné také pro ochranu osobních dat, je v textu používán místo názvu firmy 

pojem „provozovatel“. 

 

3.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

V této části bakalářské práce  jsou uvedeny informace nezbytné pro zpracování a 

pochopení praktické části.  

 

 

3.1. Definice základních pojmů 

 

Pro snadnější pochopení problematiky, kterou se zabývá tato bakalářská práce, jsou 

dále vysvětleny některé základní pojmy. 

Analýza rizika – kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace 

nebezpečí a odhadu rizika.
1 

Doba cyklu – doba, která uplyne od  okamžiku, kdy pracovník zahájí pracovní 

cyklus, do okamžiku, kdy začíná stejný pracovní cyklus.
2
 

                                                 

1
 ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – část 1. Zásady. 
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Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce 

končetinami.
3
 

Hodnocení rizika – rozhodnutí, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů 

snížení rizika.
1 

Horizontální umístění H – horizontální vzdálenost mezi středem rukou a středem 

kotníků naměřená na začátku a na konci zdvihu.
4 

Nebezpečí – potenciální zdroj škody.
1 

Obsluha – osoba nebo osoby, které instalují, obsluhují udržují, čistí, opravují či 

dopravují strojní zařízení.
3 

Odhad rizika – vymezení pravděpodobné závažnosti a pravděpodobnosti jejího 

výskytu.
1 

Ochranná opatření – opatření určené k dosažení snížení rizika realizované 

uživatelem.
1 

Poloha – poloha těla nebo jeho částí nebo kloubů.
3 

Posuzování rizika – celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika.
1 

Pracovní cyklus – sled pracovních úkonů opakovaných stále stejným způsobem.
2 

Pracovní úkon  - základní ruční úkon potřebný k provedení operace v pracovním 

cyklu.
2 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody.
1 

                                                                                                                                                    

2
 ČSN EN 1005-5 – Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – část 5: Posuzování 

rizika velmi často opakované ruční manipulace.  

3
 Nařízení vlády č. 3611/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, § 24. 

4
 ČSN EN 1005-1 – Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – část 1: Termíny a 

definice. 
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Ruční manipulace s břemenem - přepravování nebo nošení břemene jedním nebo 

současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování 

nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých 

ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z 

jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a 

přenášení živého břemene. 
5
 

Rizikovou prací se rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo 

jiné nemoci související s prací. Riziková práce je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté 

a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.
6
 

Vertikální umístění V – vertikální vzdálenost mezi středem rukou a podlahou 

naměřená  na začátku a na konci zdvihu.
3
 

 

 

3.2. Aktuální přístupy hodnocení zdravotních rizik s důrazem 

na fyzickou zátěţ a pracovní polohy 

 

Posuzování rizika poškození pohybového ústrojí je spojováno s opakovanou 

manipulací břemen. Je-li opakovaná manipulace nutná, provede se posouzení rizika a 

přistoupí se k jeho snižování. K posuzování rizika existují závazné metody hodnocení pro 

různé rizikové faktory. Tyto závazné metody jsou obsaženy v Nařízení vlády           č. 

361/2007, ve znění pozdějších předpisů.  

Pro účely této práce je hlavní měření a hodnocení lokální svalové zátěže a hodnocení 

pracovních poloh.  

                                                 

5
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, § 28. 

6
 Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 



13 

 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci , při opakujících se 

pracovních úkonech, kdy si zaměstnanec nemůže pracovní polohu volit sám, protože je 

přímo závislá na konstrukci stroje,charakteru prováděné práce, uspořádání pracovního 

místa a pracoviště. Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku 

sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. 

Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou 

procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4º. Při hodnocení polohy 

krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu při poloze trupu v neutrální poloze, tj. 

z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku 

k vertikální rovině. Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní 

končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je 

definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze 

paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla. 

Protože jsou tyto metody všeobecné používají se i metody popsané v českých 

technických normách, které jsou podrobnější. Tyto normy však nejsou závazné jako výše 

popsané metody z legislativy.  Jako podrobnější metodu pro posouzení rizika opakované 

ruční manipulace a lokální svalové zátěže použijeme ČSN EN 1005-5, kde se posuzují 

rizika svalově kosterního poškození horních končetin. 

Nejdříve se musí provést identifikace rizika, pak jeho odhad, dále následuje 

zhodnocení rizika a nakonec opatření k jeho snížení. 

Při posuzování rizika se zvažuje, zda existuje nebezpečí, která mohou vystavit 

zaměstnance riziku. Jestliže riziko existuje, pak se provádí podrobnější analýza rizik a 

zvažují se rizikové faktory jako je opakovanost, četnosti pracovních úkonů, vynaložená 

síla, pracovní polohy a pohyby. V úvahu se berou i přídavné faktory jako charakteristika 

předmětu, vibrace, podmínky prostředí a individuální a organizační faktory.                 Při 

identifikaci nebezpečí se posuzuje, zda pro horní končetiny hrozí nebezpečí vyvolané 

opakovanými úkoly. Pokud existuje nebezpečí provádí se hodnocení rizika,  pro které 

existuje metoda 1.  

Závazná metoda pro hodnocení lokální svalové zátěže je popsaná v Nařízení vlády 

č. 361 / 2007 Sb., kdy se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů a 

pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce při 

hodnocení v průměrné osmihodinové směně.  
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3.2.1. Metoda  1 – odhad rizika a první stupeň hodnocení ke vztahu 

k opakované ruční manipulaci [2] 

 

Jako první krok se provede kontrola zda pro obě horní končetiny jsou splněny 

následující podmínky: 

a) Jestli neexistují síly nebo použití síly dle EN 1005-3.
7
 

Kdy se stanoví maximální izometrické síly vynakládané pro danou činnost a 

pro danou uživatelskou populaci. Pak se maximální síly sníží podle okolností, 

za jakých má síla působit, pomocí celé řady činitelů. Výsledkem je síla, 

kterou vynaložení osoby bez větší únavy.  Poté posoudíme riziko spojené 

s předpokládaným používáním strojního zařízení. 

b) Jestli neexistují nevhodné pracovní polohy a pracovní pohyby: 

 Poloha a pohyby horní paže jsou v rozsahu mezi 0° a 20° [1, 5] 

 Pohyby loketního kloubu a zápěstí nepřesahují 50 % maximálního 

kloubního rozsahu viz tabulka 1 [2] 

 Druhy pevných uchopení (jako pevné nebo palmární, uchopení 

zaháknutí) netrvají déle než 1/3 doby cyklu viz tabulka 1 [2] 

c) Jestli neexistuje nízká opakovanost 

 Doba cyklu je delší než 30 s [2] 

 Stejné druhy pracovních úkonů se neopakují déle, než 50 % doby 

cyklu [6] 

d) Jestli četnost pracovních úkonů pro obě horní končetiny  je menší než 40 

úkonů / minutu [6]. Pro výpočet se použije následující rovnici [2]: 

 

   
        

   
 

Rovnice 1 

FF – předpokládaná četnost pracovních úkonů za minutu 

FCT – předpokládané trvání doby cyklu v sekundách 

                                                 

7
 Na základě ČSN EN 1005 – 3+ A1  Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení, provedeme výpočet podle alternativy 2, 

příloha A. 
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NTC – počet pracovních úkonů obou horních končetin v pracovním cyklu 

potřebných k provedení úkolu 

e) Jestli neexistují přídavné faktory. 

 

Tabulka 1: Určení nevhodných poloh  pohybů a jejich odpovídající násobitel polohy (POM) 

[6] 

Nevhodná poloha 

Části doby cyklu 

Méně než 

1/3 

Od 1% do 24 

% 

1/3 

Od 25% do 

50 % 

2/3 

Od 51% 

do 80 % 

3/3 

Více než 80 

% 

Loket stočený dlaní vzhůru (60°) 

1 0,7 0,6 0,5 

Natažení (≥45°) nebo ohnutí 

zápěstí (≥45°) 

Ruční stisk nebo zaháknutí nebo 

palmární uchopení (široké rozpětí) 

Loketní stočení ruky (≥60°) nebo 

ohnutí/natažení (≥60°) 

1 1 0,7 0,6 
Radiální ulnární vychýlení zápěstí 

(≥20°) 

Silné sevření rukou s úzkým 

rozpětím (≤ 2 cm) 

Tabulka 1: Určení nevhodných poloh  pohybů a jejich odpovídající násobitel polohy (POM) 

 

Jako druhý krok se provede konečný odhad a hodnocení výše uvedených podmínek, 

a když jsou splněny pro obě končetiny, pak je expozice přijatelná. Pokud nejsou jedna 

nebo více podmínek splněny, přikročí se k podrobnější analýze podle metody 2 [6]. 
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3.2.2. Metoda 2  - podrobné hodnocení ke vztahu k opakované ruční 

manipulaci  

 

V metodě 2 [6] se provede podrobnější analýza všech rizikových faktorů, které mají 

dopad na četnost pracovních úkonů. Protože můžeme očekávat různé úrovně rizika, proto 

posuzujeme úroveň rizika metodou OCRA [6], kde se  počítá index OCRA podle rovnice: 

           
  

  
 

Rovnice 2 

RF – referenční četnost pracovních úkonů pro obě horní končetiny 

Kde FF vypočteme podle rovnice 1. Pro výpočet referenční četnosti platí rovnice: 

RF = CF x PoM x ReM x AdM x FoM x (RcM x DuM) 

CF    – konstantní četnost pracovních úkonů za minutu = 30 

PoM; ReM;  AdM; FoM – násobitelé pro rizikové faktory poloh, opakovanosti, přídavných 

faktorů, síly 

RcM    – násobitel pro rizikový faktor nedostatek doby zotavení 

DuM   – násobitel pro celkové trvání opakovaného úkolu ve směně 

 

Po výpočtech provedeme konečné zhodnocení podle tabulky 2. 

 

Tabulka 2: Klasifikace výsledků indexu OCRA  

Index OCRA Zóna Hodnocení rizika 

≤ 2,2 Zelená Přijatelné 

2,3 až 3,5 Žlutá Podmíněně přijatelné 

>3,5 Červená Nepřijatelné 
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3.3. Aktuální hodnocení zdravotních rizik s důrazem na ruční 

obsluhu strojního zařízení 

 

Mezi závazné měření lokální svalové zátěže, podle legislativy,  patří metoda pro 

jednoduché pracovní činnosti, kdy se měří  např. tahy, tlaky pák, rukojetí a jiných 

ovladačů, hmotnosti břemen, nástrojů nebo pomůcek. K měření se používají např. váhy, 

mincíře nebo momentové klíče. 

Pro přesnější měření svalových sil se používá tenzometrická aparatura 

s kontinuálním časovým záznamem. Výše uvedené metody vycházejí z měření absolutních 

hodnot vynakládaných svalových sil a z následného výpočtu, při kterém se porovnávají 

hodnoty vynakládaných svalových sil s odečtenou tabulkovou hodnotou svalové síly nebo 

naměřenou maximální hodnotou svalové síly, korigovanou na věk a pohlaví. Nejpřesnější 

metodou je integrovaná elektromyografie, při které je u zaměstnance monitorována odezva 

funkce neurosvalového systému, jsou snímány elektrofyziologické potenciály 

vyšetřovaných svalových skupin.  

Lokální svalovou zátěž ovlivňuje více kritérií, které se vzájemně posoudí, a to 

zejména kritéria dlouhodobosti, nadměrnosti a jednostrannosti. Dlouhodobost je doba 

poškozování, která vylučuje úrazový mechanismus. Způsobuje nemoc z povolání.  Kritéria 

jednostrannosti a nadměrnosti vzájemně souvisejí a jedná se o poměr vynakládaných sel 

k jejich časovému průběhu z hlediska zátěže stejných anatomických struktur. 

Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje  zejména (cituji)
8
: 

 podle velikosti svalové síly,  

 doby, po kterou daná síla působí v průběhu pracovního pohybu, úkonu, operace, 

 pracovní polohy těla, poloh končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly 

v určitém směru, 

 střídání pracovních pohybů při pracovních úkonech, operací z hlediska zátěže 

stejných či různých svalových skupin, 

 střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby eventuálně v jednotlivých 

měsících během roku, 

                                                 

8
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, příloha č. 5, část B, bod 6 a-f. 
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 četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin 

v průběhu časové jednotky, pracovní doby. 

Po měření lokální svalové zátěže následuje hodnocení svalové zátěže, nejdříve se 

provede analýza pracovních podmínek, která zahrnuje popis práce s časovými údaji, dále 

zahrnuje režim práce a odpočinku v průběhu konání práce, rozbor režimu práce 

v pracovních operacích k délce trvání úkonů a doby odpočinku. Také se hodnotí výkonové 

normy a nárazové práce s velkou silovou zátěží.  V úvahu se musí vzít zaujímání 

nefyziologických pracovních poloh, podíl zátěže svalstva malých svalových skupin na 

celkové zátěži, nárazové práce s velkou silovou zátěží, manipulační roviny a pohybové 

prostor, umístění ovládacích prvků stroje nebo technického zařízení. Za prvé se hodnotí 

zda v průběhu doby výkonu práce nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty. Za 

druhé se porovná zda hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných sil 

nepřesahuje limitní hodnoty.  Za třetí se zkontroluje zda četnost pohybů za minutu a za 

dobu výkonu práce v závislosti na velikosti vynakládaných svalových sil nepřekračuje 

dané hygienické limity. 

Protože jsou tyto metody všeobecné používají se i metody popsané v českých 

technických normách, které jsou podrobnější. Tyto normy však nejsou závazné jako výše 

popsané metody z legislativy.  Jako podrobnější metodu pro posouzení rizika při ruční 

obsluze strojního zařízení a lokální svalové zátěže použijeme                            ČSN EN 

1005-2+A1. 

K zjištění rizik při zvedání, spouštění a přenášení břemen se stanoví zda existuje 

nebezpečí při provádění ruční manipulace. Pokud existuje nebezpečí  provede se metoda 1, 

která má tři kroky, jestliže se nesplní kritéria postupuje se další metodou. 

 

 

3.3.1. Metoda 1 – prověrka pomocí kritických hodnot 

 

Pomocí této metody se provádí rychlá prověrka, ale musí být splněny předpoklady 

pro manipulační operace. 
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V prvním kroku se určí předpokládaná uživatelská populace a podle ní se zvolí 

referenční hmotnost Mref podle tabulky 3
9
. 

 

Tabulka 3: Referenční hmotnost Mref 

Oblast 

použití 

Mref 

(kg) 

Procentní zastoupení Populační skupina 

M a Ž Ženy Muži 

Profesionální 

použití 

(všeobecně) 

15 95 90 99 Všeobecná 

pracovní populace 

včetně mladých a 

starých osob 

Všeobecná 

pracovní 

populace 

25 85 75 90 Dospělá pracovní 

populace 

 

 

K posouzení rizika metodou 1 použijeme pracovní formulář z přílohy 1
10

. 

Druhým krokem provedeme posouzení rizika podle manipulačních operací, které 

musí vyhovovat následujícím kritériím, cituji
11

: 

a) operace pouze oběma rukama, 

b) neomezené polohy a pohyby, 

c) manipulace je prováděna pouze jednou osobou, 

d) snadné zvedání, 

e) vhodné spojení mezi chodidly a podlahou, 

f) jiné ruční manipulace, než zvedání, jsou minimální, 

g) předměty, které mají být zvedány, nejsou příliš chladné, horké nebo 

znečištěné, 

h) mírné okolní tepelné prostředí. 

Pokud nejsou splněna výše uvedená kritéria použije se další metoda. 

                                                 

9
 Na základě ČSN EN 1005 – 2 + A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí, výňatek z tabulky  pro referenční hmotnost. 

10
 Na základě ČSN EN 1005 – 2 + A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí, str. 20 pracovní formulář č. 1. 

11
 Na základě ČSN EN 1005 – 2 + A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí, cituji  kritéria z 4.3.3.1.2 posouzení rizika (krok2). 
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3.3.2. Metoda výpočtu podle vzorce 

 

Další metodou k posouzení zjištění rizik při zvedání, spouštění a přenášení břemena 

je metoda výpočtu podle vzorce.  

Stejně jako v minulé metodě se nejdříve zvolí Mref. 

Poté se vyhodnotí manipulační činnosti podle kritérií z výše uvedených kritérií body 

b), d) e) g) a h). Jsou-li kritéria splněna provedeme odhad podle výpočtu. 

Vypočteme doporučený hmotnostní limit RML2 podle rovnice 3: 

                                        

Rovnice 3 

VM  - vertikální koeficient 

DM - koeficient vzdálenosti 

HM - horizontální koeficient 

AM - asymetrický koeficient 

CM - koeficient spojení 

FM - frekvenční koeficient 

K posouzení rizika metodou 3 použijeme pracovní formulář 
12

 z přílohy 2 a 3. 

Poté provedeme výpočet indexu rizika (RI) podle rovnice 4. 

    
                 

    
 

Rovnice 4 

Poté přiřadíme riziko podle tabulky 4. 

Tabulka 4: Volba rizika podle indexu rizika 

Index rizika riziko 

RI ≤ 0,85 Přijatelné  

0,85 ≤ RI ≤ 1,0 Podmíněně přijatelné 

1,0 ≤ RI nepřijatelné 

 

                                                 

12
 Na základě ČSN EN 1005 – 2 + A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí, str. 20 pracovní formulář č. 2b a pracovní 

formulář č. 3a, 3b. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V praktické části jsou na základě poznatků z  teoretické části řešeny stanovené cíle 

bakalářské práce. Je zde provedeno zhodnocení zdravotních rizik s důrazem na fyzickou 

zátěž a pracovní polohy, charakteristika vybraného pracoviště, kompletní hodnocení 

fyzické zátěže a pracovních poloh v souladu s platnou legislativou a poté jsou navržena 

opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci. 

 

 

Obrázek 1: Drátotah typu HBz 

Na obrázku je v levé části  velká vstupní cívky, ze které je drát tažen přes lázeň a 

průvlaky na výstupní cívku, která je uchycena v čelistech na pravé straně obrázku. 

 

 

Obrázek 2: Ruční obsluha tažce na drátotahu typu HBZ  
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Na obrázku je zachycen tažec při zachycení drátu na cívku v manipulačním prostoru 

strojního zařízení. 

 

 

4.1. Charakteristika vybraného pracovního místa a analýza 

pracovních podmínek 

 

Pracovní místo je umístěno ve výrobní hale. Osvětlení je řešeno umělým osvětlením. 

V hale je umístěno 33 kusů tažných strojů typu HBZ a další stroje typu HBC. Na pracovní 

místě se pracuje 11,5 hodiny, v cyklu ranní, ranní, noční, noční, volno, volno. 

 

 

4.1.1. Popis procesu taţení drátu za mokra  

 

Proces tažení drátu je tvářením za studena (teplota drátu během tažení nemá 

překročit teplotu 120°C). Dochází k němu při průchodu drátu kuželovým otvorem         v 

průvlaku. Drát se zároveň prodlužuje ve směru hlavního působícího napětí a zmenšuje 

plochu svého průřezu. Dále se zvyšuje pevnost v tahu, tvrdost a mez pružnosti. Drát 

získává hladký povrch, rozměrově přesný tvar a další parametry jako ohyby, kruty, tažnost, 

kontrakci, apod.. Při průchodu drátu průvlakem dochází k intenzivnímu vývinu tepla, které 

odpovídá práci potřebné k plastické deformaci a k překonání tření. Teplo, které se uvolňuje 

do drátu a do průvlaku, musí být odváděno. Běžně se to zajišťuje vodním chlazením 

průvlaků a tažných válců (tyto chladí drát na nich navinutý) . Během tažení dochází 

postupně ke zmenšování průřezu drátu a zároveň se zvětšuje jeho délka. 

Proto musí být rychlosti tažení (obvodové rychlosti válců, kotoučů) vždy            po 

následujícím průvlaku vyšší a to úměrně rostoucí délce drátu. Pro tažení se používají tažné 

emulze. Tažná lázeň se připravuje jako 5 % vodní roztok mazacího přípravku       s 

přídavkem konzervačního prostředku pro větší životnost emulzí a zabránění tvorbě 

bakterií. Veškeré emulze se připravují z užitkové vody upravované chlorací. K tažení 

ocelového drátu se používají drátotahy různých typů a konstrukcí. 

Princip vedení drátu na vícenásobných drátotazích: 
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Obrázek 3: Skluzový drátotah pro tažení za mokra  

Vysvětlivky : 1 – drát, 2 – držák s průvlakem, 3 – tažný válec, 4 – převáděcí 

kladka, 5 – akumulační válec, 6 – odstupňované tažné kotouče (tzv. pásky). 

 

Před tažením nebo v jeho průběhu se drát podle okolností hrotuje, svařuje a brousí. 

Při tzv. budování nové sady průvlaků (obrázek 2), před zatahováním drátu       do průvlaku, 

se provádí hrotování, tj. takové zúžení konce drátu, aby snadno a               v dostatečné 

délce průvlakem prošel a aby se dal spolehlivě zachytit zatahovacími kleštěmi (tzv.ketou). 

Před zatahováním do každého dalšího průvlaku na více tahových strojích je nutné 

přizpůsobit rozměr zahrotovaného drátu otvoru v průvlaku. Hrotování drátů o větším 

průměru než 0,6 mm se provádí na hrotovacích strojích. Dráty o menším průměru se 

hrotují trháním nebo pilníkem. Jednotlivé svitky drátu se k sobě                 při 

vícenásobném tažení svařují na speciálních svářecích strojích. Svařuje se rovněž drát,    u 

něhož došlo v průběhu tažení k přetrhu nebo k lomu. Pracovníci používají mikrometr, 

mikropasametr, zatahovací hlavu tzv. KETA (drátotahy k tažení za sucha) a stříhací kleště. 

 Drát se navíjí na navíjecí jednotky tzv. cívky, tvar cívky je níže nakreslen, těžiště 

cívky jakékoliv velikosti je přesně uprostřed. Cívky se různě nazývají podle typu, v našem 

případě typ CK 190, BK 29 a hadice. 

 

Tabulka 5: Základní rozměry používaných cívek 

Typ cívky ØDC ØdC HC 

BK 29 165 73 105 

CK 190 190 82 190 

hadice 255 100 183 
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Vysvětlivky : ØDC …průměr čela cívky, ØdC …průměr jádra cívky,                                                

HC ..…šířka cívky   

Pro používané typy cívek jsou uvedené základní rozměry v tabulce 4. 

Na obrázcích níže uvedených jsou zachyceny jednotlivé typy cívek s drátem, pro 

přesnou představu jak vypadají. 

 

Obrázek 5: plná cívky typu BK 29 zachycená v čelistech stroje HBZ 

 

 

Obrázek 6: plná cívky typu hadice uložené na vozíku 

 

HC 

 

Ø
D

C
 

Ø
d

C
 

 

Obrázek 4: Cívka  



25 

 

 

Obrázek 7: plná cívky typu CK 190 zachycená v čelistech stroje HBZ 

 

 

4.1.2. Popis pracovní činnosti taţce  

 

Tažec HBZ samostatně obsluhuje vícenásobné tažné stroje a pomocné zařízení tj. 

svářečky, hrotovačky a zatahovací strojky. Zpracovává patentovaný drát o průměru 0,20 až 

1,00 mm několikanásobným tažením za mokra přes průvlaky, současně obsluhuje 1 až 13 

drátotahů pro tažení za mokra, provádí nakládání, hrotování, postupné zatahování drátu do 

jednotlivých průvlaků, tažení, měření drátu mikro nebo pasametrem, sundávání, vázání a 

označování cívek. Vstupním materiálem jsou svitky o hmotnosti 110 kg, které jsou 

dovezeny motorovým vozíkem a pomocí motorového vozíku umístěny do stojanu. 

Jednotlivé dráty napojuje na sebe svařováním a pilováním. Tažení se provádí do kruhů 

nebo cívek. Hrotování, postupné zatahování drátu do jednotlivých průvlaků provádí tažec 

při změně sortimentu, a to nového výstupního drát. Proto provede technologickou 

přestavbu stroje, zbývající část drátu na zásobníku táhne až     na finální průměr, nový drát 

zahrotuje, protáhne přes průvlak a je-li tento v pořádku, tak provádí postupnou činnost, tj. 

hrotování, postupné zavádění drátu do průvlaku, měření, natažení až na konečný průměr 

drátu tolikrát o kolikanásobný drátotah se jedná. Tato činnost se pravidelně neopakuje. 

Svařování drátu provádí pouze, když se drát utrhne nebo skončí drát ze svitku a drát se 

musí nastavit pro finální cívku. Na drátotazích typu HBZ jako finální cívky se používají 

typy CK 190, BK 29 a tzv. hadice.  

Pracovním cyklem tažce pro jeden drátotah je uvolnění plné finální cívky z čelistí 

levou rukou a pravou rukou zachycení cívky/hadice a pak oběma rukama odložení       na 

ruční vozík. Poté se vezme prázdná cívka pravou rukou a vloží se mezi čelisti strojního 
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zařízení. Levou rukou se pohne pákou a dojde k uchycení cívky do čelistí stroje. Pak tažec 

natáhne drát na prázdnou cívku a uchytí ji. Pravou rukou se drží řemenice a levou rukou se 

spustí chod stroje. Během tažení tažec provádí vizuální kontrolu navíjení cívky. Při 

naplnění cívky, tažec vypne stroj a odstřihne drát kleštěmi a uchytí na cívce. Pro každou 

používanou cívku je doba cyklu jiná, protože se na každou cívku nebo hadici převine jiné 

množství drátu. 

 

Tabulka 6: Přehled základních informací pro hodnocení fyzické zátěže, ruční 

manipulace a pracovních poloh 

Typ cívky / rizikové 

faktory 
CK 190  BK 29 hadice 

Doba cyklu pro více strojů FTC  

(s) 
529 108 640 

Doba pracovních úkonů pro 

jeden stroj dle tabulek č. 6, 7  (s) 
55 90 90 

Hmotnost prázdné cívky (kg) 5,75 4,5 1,35 

Hmotnost plné cívky (kg) 25,8 10,2 33,5 

Počet obsluhovaných strojů 11 9 13 

Počet manipulovaných cívek za 

směnu pro 1 stroj 
9 34 5 

Počet manipulovaných cívek za 

směnu pro více  strojů 
90 300 55 

Kumulovaná hmotnost za směnu 

pro 1 stroj 
283,95 199,8 174,25 

Kumulovaná hmotnost za směnu 

pro více strojů 
2839,5 4410 1916,15 

Doba manipulace s 1 cívkou (s) 3 6 3 

U tabulky 6 jsou tučným písmem zdůrazněny ty rizikové faktory, které jsou 

závažnými faktory, které ovlivňují hodnocení pro ruční manipulaci s cívkami. 

 

Pracovním cyklem tažce pro více strojů – drátotahů budeme počítat pouze výměnu 

cívek, nebudeme brát v úvahu samotné navíjení drátu. Pracovní cyklus začíná při naplnění 

finální cívky/hadice. Tažec pravou rukou kleštěmi odstřihne drát, pak uvolní plnou finální 
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cívku/hadici z čelistí levou rukou a pravou rukou zachytí cívku/hadici, poté oběma rukama 

odloží cívku/hadici na ruční vozík. Následně vezme prázdnou finální cívku/hadici pravou 

rukou a vloží mezi čelisti strojního zařízení. Levou rukou pohne pákou a dojde k uchycení 

cívky/hadice do čelistí stroje. Dále tažec natáhne drát na prázdnou cívku/hadici a uchytí ji. 

Pravou rukou se drží řemenice a levou rukou spustí chod stroje. Pro každou používanou 

cívku/hadici je doba cyklu jiná, protože  každý druh cívky nebo hadice má jinou hmotnost. 

 

Tabulka 7: Výpočet pracovních úkonů pro cívku typu BK 29 

 

Pracovní úkony 

Levá horní končetiny Pravá horní končetina 

Vypnutí stroje  

 Uchopení kleští 

Ustřižení drátu Ustřižení drátu 

 Odložení kleští 

Zachycení drátu na cívce Zachycení drátu na cívce 

Zatažení za páku Zachycení cívky 

Odloţení cívky na vozík Odloţení cívky na vozík 

 Uchopení prázdné cívky 

Zatažení za páku Upevnění cívky do čelistí 

Natažení drátu na cívku Natažení drátu na cívku 

 Uchopení mikrometru 

Změření drátu 

mikrometrem 

Změření drátu 

mikrometrem 

 Odložení mikrometru 

Spuštění stroje Přidržení ramene řemenů 

Celkový počet (NTC) 9 13 

 

U tabulky 7 jsou tučným písmem zdůrazněny ty činnosti, které jsou závažnými 

pracovními úkony pro ruční manipulaci s cívkami. Totéž je i u tabulky 8. 
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Tabulka 8: Výpočet pracovních úkonů pro cívku typu CK 190 a typu hadice 

 

Pracovní úkony 

Levá horní končetiny Pravá horní končetina 

Vypnutí stroje  

 Uchopení kleští 

Ustřižení drátu Ustřižení drátu 

 Odložení kleští 

Zachycení drátu na cívce Zachycení drátu na cívce 

Zatažení za páku Zachycení cívky 

Odloţení cívky na vozík Odloţení cívky na vozík 

 Uchopení prázdné cívky 

Zatažení za páku Upevnění cívky do čelistí 

Natažení drátu na cívku Natažení drátu na cívku 

 Uchopení mikrometru 

Změření drátu 

mikrometrem 

Změření drátu 

mikrometrem 

 Odložení mikrometru 

Spuštění stroje Přidržení ramene řemenů 

 uchopení cívky z vozíku uchopení cívky z vozíku 

 Odloţení cívky na paletu Odloţení cívky na paletu 

Celkový počet (NTC) 11 15 

 

 

4.1.3. Popis pracovní polohy při ruční manipulaci s cívkou 

 

Pravá horní paže zachycuje jakoukoliv cívku typu BK 29 podle obr. 8, kde  zápěstí je 

otočeno dlaní nahoru a prsty směřují nahoru v úhlu 45º. Trup je nakloněn dopředu  v úhlu 

do 20º. Horní paže je mírně pokrčená v lokti. 
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Obrázek 8 :  Pracovní poloha zaměstnance při odběru cívky typu BK 29 

 

Cívky typu CK 190 a typu hadice se nejdříve spustí na pracovní stůl drátotahu, viz 

obrázek 9, a pak cívku tažec odebere z pracovního stolu s trupem vzpřímeným, cívkou 

umístěnou podél těla a s nataženýma rukama, viz. obrázek 9 a 10. Cívku odloží na vozík, 

který je umístěn vedle strojního zařízení, viz obrázek 6, kde jsou uloženy cívky typu 

hadice. 

 

Obrázek 9:  Umístění cívky typu CK 190 a typu hadice pro ruční odběr 

zaměstnancem 

 

Obrázek 10: Pracovní poloha zaměstnance při odběru cívky typu CK 190 a typu 

hadice 
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Obrázek 11: Pracovní poloha při ukládání cívek typu BK 29 do beden. 

 

Jedná se o dynamickou polohu trupu, tažec provádí předklon trupu, který je 

v rozmezí 20º až 60º při frekvenci 1  pohyb za minutu. Doba uložení cívky do bedny je 3 s, 

za směnu uloží 300 cívek a celková doba pracovní polohy při ukládání cívek je 15 minut. 

 

 

4.2. Hodnocení fyzické zátěţe a pracovních poloh pracovního 

místa 

 

4.2.1. Hodnocení fyzické zátěţe metodou 1 

 

Hodnocení fyzické zátěže metodou 1 pro cívku typu BK 29: 

Maximální izometrická síla FB určíme  přesným výpočtem [2, 4]. Směrová odchylka 

  referenční skupiny je   ,  ( ) a průměrn  hodnota síly je  78,  ( ), tyto hodnoty 
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platí pro ru ní pr ce jednou rukou u cívky BK 29, viz tabulka 9. 13 Pro hodnocení jsem 

vzala méně optim lní požadavky   

 

Tabulka 9: Výběr parametrů rozložené      a   pro ženy v dospělém věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ln 
       

    
 ln 

   ,     , 

   , 
  ,   

      ln     ln  78,   ,   ( )     

 ln    ln
        z         ,   (  ,        , )   ,   ( )                

počítám k 15 percentilu cílové skupiny je   

z       ,     

                   ,      ,     

                                                 

13
 Na základě ČSN EN 1005 – 3+ A1  Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – část 3: 

Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení, pro činitele rychlosti byla použita Tabulka A.1.  
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Maximální sílu můžeme snížit při rychlých, kontrakčních pohybech, což vyjadřuje 

činitel rychlosti mv.  Protože činnost vyžaduje zjevný pohyb pak  mv = 0,8. 
14

 Maximální 

vynakládanou sílu snižuje rychlý sled opakovaných pohybů, což často vede ke vzniku 

únavy. Tu ovlivňuje doba trvání jednotlivé akce  a frekvence jejího konání během chodu 

drátotahu, činitel frekvence mf = 0,8 pro cívku BK 29. Protože doba trvání ruční 

manipulace s cívkou je 3 (s) = 0,05 (min) a frekvence akce je 1.
15

  Snížená vynakládaná 

síla, která je vynaložena bez větší únavy, je   

                            ,      ,8        ,        

Maximálně přijatelná riziková síla, dosazením mr 
16

, je 

               ,          ,    

Při této síle je riziko onemocnění nebo zranění zanedbatelné. 

Poloha horní pravé paže nesplňuje podmínku neexistence polohy horní paže 

v rozsahu mezi 0° a 20°, zároveň pohyby lokte  přesahují 50 % maximálního kloubního 

rozsahu, takže také nesplňuje podmínku neexistence pohybů přesahující  50 % 

maximálního kloubního rozsahu. 

Doba cyklu je delší než 30 (s) pro všechny druhy cívek a stejné druhy pracovních 

úkonů se neopakují v pracovním cyklu. 

Četnost pracovních úkonů za 11,5 hodinovou směnu pro obě  horní končetiny 

pro cívku typu BK 29 vypočteme podle rovnice 1. 

   
       

  8
   ,   ( konů min) 

Celkový počet pracovních úkonů = 22 x 300 = 6600 (úkonů) 

Celkový počet pracovních úkonů za směnu pro cívku typu BK 29 je 6600 úkonů 

za 11,5 hodinovou směnu. 

Četnost pracovních úkonů za 11,5 hodinovou směnu pro obě horní končetiny pro cívku 

typu CK 190 vypočteme podle rovnice 1. 

                                                 

14
 Na základě ČSN EN 1005 – 3+ A1  Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – část 3: 

Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení, pro činitele rychlosti byla použita Tabulka 2.  

15
 Na základě ČSN EN 1005 – 3+ A1  Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – část 3: 

Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení, pro činitele frekvence byla použita Tabulka 3. 

16
 Na základě ČSN EN 1005 – 3+ A1  Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – část 3: 

Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení, pro činitele rizika byla použita hodnota z Tabulka 5, 

kdy 0,5 je pro doporučenou rizikovou oblast. 

 



33 

 

 

   
       

  9
  ,9  ( konů min) 

Celkový počet pracovních úkonů = 26 x 90 = 2340 (úkonů) 

Celkový počet pracovních úkonů za směnu pro cívku typu CK 190 je 2340 

úkonů za 11,5 hodinovou směnu. 

Četnost pracovních úkonů za 11,5 hodinovou směnu pro obě  horní končetiny pro 

cívku typu hadice vypočteme podle rovnice  1. 

   
       

   
  ,   ( konů min) 

Celkový počet pracovních úkonů = 26 x 55 = 1430 (úkonů) 

Celkový počet pracovních úkonů za směnu pro cívku typu hadice je 1430 úkonů 

za 11,5 hodinovou směnu. 

Četnost pracovních úkonů pro obě  horní končetiny je menší, než 40 úkonů za minutu a tak 

je podmínka splněna. 

 Neexistují přídavné faktory a tak je podmínka splněna. 

 Není splněná podmínka pro nevhodné polohy a pohyby a tak musí dojít 

k podrobnější analýze metodou 2. 

 

 

4.2.2. Hodnocení fyzické zátěţe metodou 2 

 

Konstantní četnost pracovních úkonů CF je 30 úkonů za minutu. Nevhodné polohy 

jsou 6 (s) v jednom pracovním cyklu pro cívku BK 29, což je méně než 1/3 doby cyklu od 

1 % do 24 % , a proto je PoM = 1. 

Nevhodné polohy jsou 6 (s) v jednom pracovním cyklu pro cívku CK 190, což je méně než 

1/3 doby cyklu od 1 % do 24 % , a proto je PoM = 1. 

Nevhodné polohy jsou 6 (s) v jednom pracovním cyklu pro hadice, což je méně než 

1/3 doby cyklu od 1 % do 24 % , a proto PoM = 1.  

ReM = 1.
17

 AdM = 1.
18

   

                                                 

17
 Na základě ČSN EN 1005-5 se nejedná o  stejné pracovní úkony horních končetin v době cyklu, ani nejde 

o dobu cyklu kratší než 15 (s).   
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  ( ,8    , )   ,   19 

Dosadíme výše uvedené hodnoty do rovnice 3 a vypočteme referenční četnosti pracovních 

úkonů RF = 12. Získaná hodnota je pro zkoumaný úkol v běžných podmínkách. 

Index OCRA pro cívku BK 29 vypočteme podle rovnice  2: 

           
 , 7

  
  , 9 

 

Index OCRA pro cívku CK 190 vypočteme podle rovnice  2: 

           
  ,  

  
  ,9  

 

Index OCRA pro cívku hadice vypočteme podle rovnice  2: 

           
9, 9

  
  ,7  

 

Pro všechny indexy podle tabulky 2 platí přijatelné riziko. 

 

 

4.3. Aktuální hodnocení zdravotních rizik s důrazem na ruční 

obsluhu strojního zařízení 

 

Protože při práci tažce se jedná o obsluhu strojního zařízení provedeme  zhodnocení i 

pro tuto činnost. 

 

 

4.3.1. Metoda 1 – prověrka pomocí kritických hodnot 

 

Jde o strojní zařízení s profesionálním použitím s všeobecnou pracovní populací 

žen a mužů. Budeme brát v úvahu všechny veličiny pro ženy, protože jsou rizikovější 

                                                                                                                                                    

18
 Na základě ČSN EN 1005-5 přídavné faktory chybějí po většinu doby trvání úkolu. 

19
 Na základě ČSN EN 1005-5, příloha E , tabulky E.1 a E.2. 
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skupinou. Podle tabulky 3 z kapitoly 3.3.1. vybereme Mref = 15 kg. Operaci tažci provádí 

pro cívky typu       CK  190 a typu hadice oběma rukama což splňuje kritérium. U cívky 

BK 29 provádí manipulační činnost jednou rukou a tím kritérium není splněno. Tažci 

mají neomezené polohy a pohyby, provádí manipulaci sami. Taţci cívku zvedají v úrovni 

trupu, ale nemají k dispozici drţadla pro snadné zvedání a přenášení, tím kritérium není 

splněno. Podlaha  není kluzká a rovná. Cívky jsou čisté a teplotně přijatelné. Ostatní 

manipulace jsou přijatelné z předchozích výpočtů. Tepelné prostředí se pohybuje mezi 19 

ºC až 26 ºC, rychlost proudění vzduchu je rovno 2 m/s a vlhkost se pohybuje mezi 30% až 

70 %.  

 Nejsou splněny všechna kritéria, a proto je nutné přistoupit k podrobnějšímu 

hodnocení metodou 3. 

 

 

4.3.2. Metoda 3 – výpočet podle vzorce 

 

Pro všechny typy cívek platí, že podle tabulky 3 z kapitoly 3.3.1. vybereme Mref = 15 

kg. Již v první metodě byly splněny kritéria b), d,) e), f),g) a h), proto provedeme odhad 

rizika pomocí výpočtu doporučeného hmotnostního limitu RML2. Ten se provádí podle 

přílohy 2. Výpočet podle vzorce provedeme pro každou cívku zvlášť. 

 

Začneme výpočtem pro cívku typu BK 29: 

Vertikální umístění cívek je ve výšce 85 cm pro cívky typu BK 29, a proto je              

VM  = 0,958. Vertikální posunutí je pro cívku typu BK 29 je pro uložení do bedny přibližně 

100 cm, a proto je DM = 0,87. Horizontální umístění je pro cívku typu CK 190 přibližně        

25 cm, a proto je HM = 1,00. Asymetrický úhel je nulový, protože se tažec otáčí celým 

tělem, proto je AM = 1,00.  Délka břemene (Hc) je menší než 40 cm a výška břemene  (Ø 

DC) je menší než 30 cm. Cívky nemají držadla, proto CM = 0,95.  Během jednoho 

pracovního cyklu provede tažec 2 zdvihy za minutu, což je frekvence 0,03333 Hz, FM = 
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0,65 pro dobu práce rovnu 8 hod. 
20

 Zjištěné veličiny dosadíme do rovnice 3 z kapitoly 

3.3.2. 

             ,9 8    ,87    ,     ,     ,9     ,   7, 7  (  ) 

Poté provedeme výpočet indexu rizika RI podle rovnice 4. 

    
  , 

7,7 
  ,   

Porovnáním indexu rizika podle tabulky  4  je pracovní činnost pro typ cívky BK 29 

nepřijatelná. 

  

Výpočet pro cívku typu CK 190 a hadice: 

Vertikální umístění cívek je ve výšce 75 cm pro cívky typu CK 190  a hadice,                   

a proto je VM  = 1,058. Vertikální posunutí je pro cívky typu CK 190  a hadice je                     

pro uložení na vozík přibližně 50 cm, a proto je DM = 0,91. Horizontální umístění je    pro 

cívky typu BK 29 a hadice přibližně 25 cm, a proto je HM = 1,00. Asymetrický úhel je 

nulový, protože se tažec otáčí celým tělem, proto je AM = 1,00.  Délka břemene (Hc) je 

menší než 40 cm a výška břemene  (Ø DC) je menší než 30 cm. Cívky nemají držadla, 

proto CM = 0,95.  Během jednoho pracovního cyklu provede tažec 2 zdvihy    za minutu, 

což je frekvence 0,03333 Hz, FM = 0,65 pro dobu práce rovnu 8 hod. 
13 

Bohužel není 

k dispozici
 
tabulka pro 11,5 hodinovou směnu. Zjištěné veličiny dosadíme do rovnice 3 

z kapitoly 3.3.2. 

             ,      ,9     ,     ,     ,9     ,   8,   (  ) 

Poté provedeme výpočet indexu rizika RI podle rovnice 4 pro cívku CK 190  . 

    
  ,8

8,  
  ,   

Porovnáním indexu rizika podle tabulky  4  je pracovní činnost pro typ cívky CK 190  

nepřijatelná. 

Poté provedeme výpočet indexu rizika RI podle rovnice 4 pro cívku hadice. 

    
  ,8

8,  
  ,98 

                                                 

20
 Na základě ČSN EN 1005 – 2 + A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí, str. 20 pracovní formulář č. 3b, tabulka C: 4 – 

frekvenční koeficient (FM). 
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Porovnáním indexu rizika podle tabulky  4  je pracovní činnost pro typ cívky hadice  

nepřijatelná. 

 

 

4.4. Komplexní hodnocení fyzické zátěţe a pracovních poloh 

v souladu s platnou legislativou  

 

4.4.1. Komplexní hodnocení pro cívku typu BK 29 

 

Doba přenášených cívek je 6 s, přenáší se 300 ks prázdných cívek a 300 ks cívek  s 

drátem, celková doba manipulace s cívkami 60 minut, celková doba přesahuje 30 minut, a 

tak jde o častou ruční manipulaci. Hmotnost cívky s drátem typu BK 29 je 10,2 kg, 

přípustný hygienický limit pro častou ruční manipulaci, ve stoje, pro muže je 30 kg  a pro 

ženy 15 kg. Pro ţeny i muţe není překročený přípustný hygienický limit pro 

přenášené břemene. Celková kumulativní hmotnost pro cívku typu BK 29 je 4410 kg, což 

nepřesahuje hygienický limit pro častou ruční manipulaci s břemenem, kdy pro muže je 

10 000 kg a pro ženy 6 500 kg pro osmihodinovou pracovní dobu, protože jde o 11,5 

hodinovou pracovní dobu je hygienický limit pro muže 12 000 kg a pro ženy je 7800 kg, 

hygienický limit pro muţe a ţeny pro 11,5 hodinovou pracovní osobu není překročen.  

Pracovní poloha, pro ukládání cívek typu BK 29 do beden a vyndávání cívek typu     

BK 29 z beden, viz obrázek 10, je statickou polohu pro polohu trupu. Jedná se o předklon 

trupu, který je v rozmezí 20º až 60º, viz obrázek 11. Čas držení těla je kratší než 1 minuta a 

předklon trupu je menší než 60º.  
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Obrázek 12: předklon trupu 

 

Doba uložení cívky do bedny je 3 s, za směnu uloží 300 cívek a celková doba 

pracovní polohy při ukládání cívek je 60 minut. Jedná se o podmíněně přijatelnou pracovní 

polohu, která je menší než 160 minut pro osmihodinovou průměrnou směnu. Pro 11,5 

hodinovou průměrnou směnu je průměrný hygienický limit pro podmíněně přijatelnou 

polohu je 192 minut. Maximální přijatelný čas držení těla je kratší než 1 minuta a předklon 

trupu je menší než 60º. Proto se jedná o přijatelnou pracovní polohu.
21

 

Pracovní poloha zaměstnance při odběru cívky typu BK 29, viz obrázek 9, je statická 

poloha, protože trvá 3 s. Jedná se o dobu manipulace cívky od stroje do bedny, kdy 

vzpažení obou horních končetin je bez opory a v rozmezí 20º až 60º, viz obrázek 12. Čas 

držení horních paží je kratší než 1 minuta a vzpažení paží je menší než 60º. Jde o 

podmíněně přijatelnou pracovní poloha s celkovou dobou pro pracovní polohy 18 minut. 
14 

Jedná se o podmíněně přijatelnou pracovní polohu, která je menší než 160 minut pro 

osmihodinovou průměrnou směnu. Pro 11,5 hodinovou průměrnou směnu je průměrný 

hygienický limit pro podmíněně přijatelnou polohu je 192 minut. Je dodrţen maximální 

přijatelný čas drţení paţí, a proto se jedná o přijatelnou pracovní polohu. 

 

                                                 

21
 Zhodnocení pracovních poloh a ruční manipulace bylo provedeno podle Nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

díl 3. 
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Obrázek 13: Pásma polohy nadloktí 

 

Maximální svalová síla vzhledem k rychlosti , frekvenci a trvání činnosti je Fmax = 

101 N, je prováděna v zátěži bez pohybu, při svalovém stahu v délce trvání 3 s. Úkony jsou 

prováděny méně než 4 hodiny a tak nejde o převážně statickou složku síly, proto budeme 

brát, že jde o převážně dynamickou složku síly a pro ni platí dle Nařízení vlády č. 361 / 

2007 Sb., přílohy 5, tabulky 5 že %  Fmax = 30. Vypočtená maximální svalová síla je vyšší 

a limit je překročen. Četnost úkonů u cívky typu BK 29 je 12,22 úkonů za minutu a počet 

pohybů za 11,5 hodinovou směnu je 6 600. Vzhledem k tomu, že průměrné hygienické 

limity pro směnové a minutové počty pohybů ruky a předloktí jsou pro průměrnou 

osmihodinovou směnu  a pracovní činnosti a tažci vykonávají 11,5 hodiny, nelze 

vypočtené hodnoty zhodnotit s tabulkou 6, dle přílohy 5, část A, z Nařízení vlády č. 361 / 

2007 Sb.  Přesto v průběhu doby výkonu práce přesahují svalové síly krátkodobé limitní 

hodnoty, protože jsou hodnoty % Fmax  od 7 do 53 N. 

 

 

4.4.2. Komplexní hodnocení pro cívku typu CK 190 

 

Doba přenášených cívek je 3 s, přenáší se 90 ks prázdných cívek z palety na vozík a 

pak z vozíku do stroje, dále přenáší 90 ks cívek s drátem ze stroje na vozík a  z vozíku na 

paletu, celková doba manipulace s cívkami 18 minut, celková doba nepřesahuje 30 minut, 

a tak jde o občasnou ruční manipulaci. Hmotnost cívky s drátem typu CK 190 je 25,8 kg, 

přípustný hygienický limit pro občasnou ruční manipulaci, ve stoje, pro muže je 50 kg  a 

pro ženy 20 kg. Pro muţe není překročený přípustný hygienický limit pro přenášené 

břemeno. Pro ţeny je překročený přípustný hygienický limit, proto pracovní činnost 

s cívkami typu CK 190 pro ženy nedoporučuji. Celková kumulativní hmotnost pro cívku 
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typu CK 190 je 2839,5 kg, což nepřesahuje hygienický limit pro častou ruční manipulaci 

s břemenem, kdy pro muže je 10 000 kg a pro ženy 6 500 kg pro osmihodinovou pracovní 

dobu, protože jde o 11,5 hodinovou pracovní dobu je hygienický limit pro muže 12 000 kg 

a pro ženy je 7800 kg, hygienický limit pro muţe a ţeny pro 11,5 hodinovou pracovní 

osobu není překročen.  

Pracovní poloha, pro ukládání cívek typu CK 190 na palety a vyndávání cívek typu    

CK 190  z palety, je statickou polohu pro polohu trupu. Jedná se o předklon trupu, který je 

v rozmezí 20º až 60º při frekvenci 1  pohyb za minutu, viz obrázek 11, protože ukládání do 

beden je stejné jako na palety. Čas držení těla je kratší než 1 minuta a předklon trupu je 

menší než 60º. Doba uložení cívky z vozíku na paletu je 3 s, za směnu uloží  90  cívek typu 

CK 190 a celková doba pracovní polohy při ukládání cívek je 9 minut.  Maximální 

přijatelný čas držení těla je kratší než 1 minuta a předklon trupu je menší než 60º. Proto se 

jedná o přijatelnou pracovní polohu.
14

  

Pracovní poloha zaměstnance při odběru cívky typu CK 190, viz obrázek 10, je 

statická poloha, protože trvá 3 s. Jedná se o dobu manipulace cívky od stroje na vozík, kdy 

vzpažení obou horních končetin je bez opory a v rozmezí 20º až 60º, viz obrázek 12. Čas 

držení horních paží je kratší než 1 minuta a vzpažení paží je menší než 60º.  Jde                  

o podmíněně přijatelnou pracovní poloha s celkovou dobou pro pracovní polohy 18 minut. 

14 
Jedná se         o podmíněně přijatelnou pracovní polohu, která je menší než 160 minut 

pro osmihodinovou průměrnou směnu. Pro 11,5 hodinovou průměrnou směnu je průměrný 

hygienický limit       pro podmíněně přijatelnou polohu je 192 minut. Je dodrţen 

maximální přijatelný čas drţení paţí, a proto se jedná o přijatelnou pracovní 

polohu.
14

  

Maximální svalová síla vzhledem k rychlosti , frekvenci a trvání činnosti je Fmax = 

101 N, je prováděna v zátěži bez pohybu, při svalovém stahu v délce trvání 3 s. Úkony jsou 

prováděny méně než 4 hodiny a tak nejde o převážně statickou složku síly. Četnost úkonů 

u cívky typu CK 190 je 2,95 úkonů za minutu a počet pohybů za 11,5 hodinovou směnu je 

2 340. Vzhledem k tomu, že průměrné hygienické limity pro směnové a minutové počty 

pohybů ruky a předloktí jsou pro průměrnou osmihodinovou směnu  a pracovní činnosti a 

tažci vykonávají 11,5 hodiny, nelze vypočtené hodnoty zhodnotit s tabulkou 6, dle přílohy 

5, část A, z Nařízení vlády č. 361 / 2007 Sb.  Přesto v průběhu doby výkonu práce 

přesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty, protože jsou hodnoty % Fmax  od 7 do 53 

N. 
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4.4.3. Komplexní hodnocení pro cívku typu hadice 

 

Doba přenášených cívek je 3 s, přenáší se 55 ks prázdných cívek z palety na vozík a 

pak z vozíku do stroje, dále přenáší 55 ks cívek s drátem ze stroje na vozík a  z vozíku na 

paletu, celková doba manipulace s cívkami 11 minut, celková doba nepřesahuje 30 minut, 

a tak jde   o občasnou ruční manipulaci. Hmotnost cívky s drátem typu hadice je 33,5 kg, 

přípustný hygienický limit pro občasnou ruční manipulaci, ve stoje, pro muže je 50 kg  a 

pro ženy 20 kg. Pro muţe není překročený přípustný hygienický limit. Pro ţeny je 

překročený přípustný hygienický limit, proto pracovní činnost s cívkami typu hadice 

pro ţeny nedoporučuji. Celková kumulativní hmotnost pro cívku typu hadice je 1916,15 

kg, což nepřesahuje hygienický limit pro častou ruční manipulaci s břemenem, kdy pro 

muže je 10 000 kg a pro ženy 6 500 kg pro osmihodinovou pracovní dobu, protože jde o 

11,5 hodinovou pracovní dobu je hygienický limit pro muže 12 000 kg a pro ženy je 7800 

kg, hygienický limit pro muţe a ţeny pro 11,5 hodinovou pracovní osobu není 

překročen.  

Pracovní poloha, pro ukládání cívek typu hadice z vozíku na palety a vyndávání 

cívek typu hadice z palety na vozík, je statickou polohu pro polohu trupu. Jedná se o 

předklon trupu, který je v rozmezí 20º až 60º při frekvenci 1  pohyb za minutu, viz obrázek 

11, protože ukládání do beden je stejné jako na palety. Čas držení těla je kratší než 1 

minuta a předklon trupu je menší než 60º. Doba uložení cívky z vozíku na paletu je 3 s, za 

směnu uloží  55  cívek typu hadice a celková doba pracovní polohy  při ukládání cívek je 

5,5 minut.  Jedná se  o podmíněně přijatelnou pracovní polohu, která je menší než 160 

minut pro osmihodinovou průměrnou směnu. Pro 11,5 hodinovou průměrnou směnu je 

průměrný hygienický limit         pro podmíněně přijatelnou polohu je 192 minut. Čas 

držení horních paží je kratší než 1 minuta a vzpažení paží je menší než 60º. Je dodržen 

maximální přijatelný čas držení paží, a proto se jedná o přijatelnou pracovní polohu.
14 

 Maximální svalová síla vzhledem k rychlosti , frekvenci a trvání činnosti je Fmax = 

101 N, je prováděna v zátěži bez pohybu, při svalovém stahu v délce trvání 3 s. Úkony jsou 

prováděny méně než 4 hodiny a tak nejde o převážně statickou složku síly, ale ani o 

dynamickou složku síly. Četnost úkonů u cívky typu hadice je 2,44 úkonů za minutu a 

počet pohybů za 11,5 hodinovou směnu je 1 430. Vzhledem k tomu, že průměrné 
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hygienické limity pro směnové a minutové počty pohybů ruky a předloktí jsou pro 

průměrnou osmihodinovou směnu  a pracovní činnosti a tažci vykonávají 11,5 hodiny, 

nelze vypočtené hodnoty zhodnotit s tabulkou 6, dle přílohy 5, část A, z Nařízení vlády č. 

361 / 2007 Sb.  Přesto v průběhu doby výkonu práce přesahují svalové síly krátkodobé 

limitní hodnoty, protože jsou hodnoty % Fmax  od 7 do 53 N. 

 

Pracovní poloha zaměstnance při odběru cívky typu hadice, viz obrázek 9, je statická 

poloha, protože trvá 3 s. Jedná se o dobu manipulace cívky od stroje na vozík, kdy 

vzpažení obou horních končetin je bez opory a v rozmezí 20º až 60º, viz obrázek 12. Čas 

držení těla je kratší než 1 minuta a předklon trupu je menší než 60º. Jde o podmíněně 

přijatelnou pracovní poloha s celkovou dobou pro pracovní polohy 11 minut. 
14 

Jedná se o 

podmíněně přijatelnou pracovní polohu, která je menší než 160 minut pro osmihodinovou 

průměrnou směnu.          Pro 11,5 hodinovou průměrnou směnu je průměrný hygienický 

limit pro podmíněně přijatelnou polohu je 192 minut. Je dodrţen maximální přijatelný 

čas drţení paţí, a proto se jedná o přijatelnou pracovní polohu. 14 

 

 

4.5. Ochranná opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců 

 

Podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, podle § 30, musí zaměstnavatel před zahájením 

prací s ruční manipulací seznámit zaměstnance s údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, 

o umístění jeho těžiště, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem, o rizicích 

spojené s ruční manipulací s břemenem zejména a při nesprávné manipulaci, hlavně: 

  možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu 

břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při 

excentrickém umístění těžiště břemene, 

 S nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve 

svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo 

v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, 
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 Se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš 

dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, 

nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu. 

Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje se organizuje ta, aby byla 

časově ve směně rozložena rovnoměrně. 

Pro splnění těchto minimálních opatření jsem vytvořila dokument, který se 

jmenuje List  břemene. Tento dokument se jiţ v praxi vyuţívá.  

 

 

List břemene pro cívku BK 29 

 

Název břemene - výrobku cívka  

Označení břemene- výrobku BK 29 

Závod provozovatel 

Provoz provozovatel 

Datum vydání 15.3.2011 

 

1. hmotnost a vlastnost břemene 

Hmotnost jednoho břemene v kg:  prázdná cívka – 4,5 kg 

plná cívka – 10,2 kg 

celková kumulativní hmotnost za směnu 4410 kg 

počet přenesených břemen 300 ks pro obsluhu 9 strojů 

rozměry cívky : Ø DC 165 

rozměry cívky : Ø dC 73 

rozměry cívky : HC 105 

Nerovnoměrné rozložení hmotnosti není 

Nestabilita břemene není 

Obtížné uchopení/zachycení (nepřítomnost 

madel) 

není přítomnost madel, cívka se musí 

uchopit za spodní okraje čela cívky, na 

obou stranách. 

Ostrý, kluzký nebo špinavý povrch břemene povrch není špinavý, není kluzký a hrany 

nejsou ostré, cívka je kovová. 
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2. těžiště břemene  

Těžiště cívky je přesně uprostřed. 

 

 

 

 

 

         

Čelo cívky – úchop       Čelo cívky – úchop  

 

Uchopení cívky při manipulaci ze stroje 

 

3. pokyny pro správnou manipulaci  

 Cívku ze stroje uvolníme a uchytíme jednou rukou do dlaně, ruka musí být 

zpevněná. Poté ji uchopíme oběma rukama dlaněmi za čela cívky.  

 Cívku uchopit pouze ve vyznačené oblasti úchytu, zvedat v nebližší vzdálenosti od 

těla (optimální vzdálenost je do 25 cm před trupem). Trup mít lehce nakloněný 

dopředu. Zákaz zvedání cívky zády a daleko od trupu (viz nebezpečné postoje a 

pohyby). 

 Používat vozík k odkládání a přesunu cívek na paletu nebo do bedny, pro zkrácení 

doby ruční manipulace. 

 Otáčet se pomocí chodidel a kyčlí (přešlapováním). Zákaz otáčení se pouze trupem. 

 Při manipulaci se vyvarovat prudkým a náhlým pohybům. 

 Cívky na palety nebo do beden pokládat pomocí nohou. Doporučujeme, a to 

zejména u jedinců s bolestmi zad v důsledku plotýnkových obtíží, zvedání 

z podřepu s rovnými zády, optimální výška úchopu je přibližně 60 –70 cm nad 

úrovní podlahy. Nohy lehce od sebe, nakročit ve směru pohybu, kolena a kyčle 

mírně pokrčené a zpevněné. Při zvedání zapínat především silné svaly nohou. 

 Zpevnit i břišní a pánevní svalstvo.  

 

4. Nebezpečné pohyby a postoje pro záda  

Předklon ( se zakulacenými zády) 

 

 

HC 

 
Ø

D
C

 

Ø
d

C
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Přílišné opakování těchto pohybů 

může vést k poškození vazů a plotének 

z následujících důvodů: 

- nepřirozené vyklenutí zad (kulatá 

záda), 

- svírání přední části ploténky, 

- natahování zadních vazů a zadní 

části ploténky, 

- zvýšení tlaku na ploténku (páková 

efekt). 

 

Otáčení do stran při současném předklonění 

 

 

  

 

 

 

 

 

V této pozici se záda namáhají zdaleka 

nejvíce. Na páteř a ploténky to má 

zejména následující vliv: 

 - nepřirozené vyklenutí zad 

(kulatá záda), 

 - stlačení přední a boční části 

ploténky, 

 - natahování zadní a boční části 

ploténky, které jsou nejzranitelnější, 

 - lámání vláken v prstenci, 

 - zvyšování tlaku na ploténku 

(pákový efekt). 

 

Uchopení břemene v záklonu 

 

Tato poloha má následující účinky: 
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- přílišné  zakřivení zad,    

 - stlačení zadní části ploténky a zadních kloubů, 

 - zvýšení tlaku na ploténku (pákový efekt). 

 

 

List břemene pro cívku CK 190 

Název břemene - výrobku cívka  

Označení břemene- výrobku CK 190 

Závod provozovatel 

Provoz provozovatel 

Datum vydání 15.3.2011 

 

1. hmotnost a vlastnost břemene 

Hmotnost jednoho břemene v kg:  prázdná cívka – 5,75 kg 

plná cívka – 25,8 kg 

celková kumulativní hmotnost za směnu 4410 kg 

počet přenesených břemen 300 ks pro obsluhu 11 strojů 

rozměry cívky : Ø DC 190 

rozměry cívky : Ø dC 825 

rozměry cívky : HC 190 

Nerovnoměrné rozložení hmotnosti není 

Nestabilita břemene není 

Obtížné uchopení/zachycení (nepřítomnost 

madel) 

není přítomnost madel, cívka se musí 

uchopit za spodní okraje čela cívky, na 
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obou stranách. 

Ostrý, kluzký nebo špinavý povrch břemene povrch není špinavý, není kluzký a hrany 

nejsou ostré, cívka je kovová. 

 

 

 

 

 

2. těžiště břemene  

Těžiště cívky je přesně uprostřed. 

 

 

 

 

 

 

         

Čelo cívky – úchop       Čelo cívky – úchop  

3. pokyny pro správnou manipulaci  

 Cívku ze stroje uvolníme na pracovní stůl a poté oběma rukama uchopíme celými 

dlaněmi za čela cívky.  

 Cívku uchopit pouze ve vyznačené oblasti úchytu, zvedat v nebližší vzdálenosti od 

těla (optimální vzdálenost je do 25 cm před trupem). Trup mít lehce nakloněný 

dopředu. Zákaz zvedání cívky zády a daleko od trupu (viz nebezpečné postoje a 

pohyby). 

 Používat vozík k odkládání a přesunu cívek na paletu nebo do bedny, pro zkrácení 

doby ruční manipulace. 

 Otáčet se pomocí chodidel a kyčlí (přešlapováním). Zákaz otáčení se pouze trupem. 

 Při manipulaci se vyvarovat prudkým a náhlým pohybům. 

 Cívky na palety nebo do beden pokládat pomocí nohou. Doporučujeme, a to 

zejména u jedinců s bolestmi zad v důsledku plotýnkových obtíží, zvedání 

z podřepu s rovnými zády, optimální výška úchopu je přibližně 60 –70 cm nad 

úrovní podlahy. Nohy lehce od sebe, nakročit ve směru pohybu, kolena a kyčle 

mírně pokrčené a zpevněné. Při zvedání zapínat především silné svaly nohou. 

 Zpevnit i břišní a pánevní svalstvo.  

 

4. Nebezpečné pohyby a postoje pro záda  

Stejné jako list břemene pro cívku CK 190. 

HC 

 

Ø
D

C
 

Ø
d

C
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List břemene pro cívku hadice 

Název břemene - výrobku cívka  

Označení břemene- výrobku hadice 

Závod provozovatel 

Provoz provozovatel 

Datum vydání 15.3.2011 

 

1. hmotnost a vlastnost břemene 

Hmotnost jednoho břemene v kg:  prázdná cívka – 1,35 kg 

plná cívka – 33,5 kg 

celková kumulativní hmotnost za směnu 1916,15 kg 

počet přenesených břemen 55 ks pro obsluhu 13 strojů 

rozměry cívky : Ø DC 255 

rozměry cívky : Ø dC 100 

rozměry cívky : HC 183 

Nerovnoměrné rozložení hmotnosti není 

Nestabilita břemene není 

Obtížné uchopení/zachycení (nepřítomnost 

madel) 

není přítomnost madel, cívka se musí 

uchopit za spodní okraje čela cívky, na 

obou stranách. 

Ostrý, kluzký nebo špinavý povrch břemene povrch není špinavý, není kluzký a hrany 

nejsou ostré, cívka je plastová. 

 

2. těžiště břemene  

Těžiště cívky je přesně uprostřed. 

 

 

 

 

 

         

Čelo cívky – úchop       Čelo cívky – úchop  

HC 

 

Ø
D

C
 

Ø
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C
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3. pokyny pro správnou manipulaci [8] 

 Cívku ze stroje uvolníme na pracovní stůl a poté oběma rukama uchopíme celými 

dlaněmi za čela cívky.  

 Cívku uchopit pouze ve vyznačené oblasti úchytu, zvedat v nebližší vzdálenosti od 

těla (optimální vzdálenost je do 25 cm před trupem). Trup mít lehce nakloněný 

dopředu. Zákaz zvedání cívky zády a daleko od trupu (viz nebezpečné postoje a 

pohyby). 

 Používat vozík k odkládání a přesunu cívek na paletu nebo do bedny, pro zkrácení 

doby ruční manipulace. 

 Otáčet se pomocí chodidel a kyčlí (přešlapováním). Zákaz otáčení se pouze trupem. 

 Při manipulaci se vyvarovat prudkým a náhlým pohybům. 

 Cívky na palety nebo do beden pokládat pomocí nohou. Doporučujeme, a to 

zejména u jedinců s bolestmi zad v důsledku plotýnkových obtíží, zvedání 

z podřepu s rovnými zády, optimální výška úchopu je přibližně 60 –70 cm nad 

úrovní podlahy. Nohy lehce od sebe, nakročit ve směru pohybu, kolena a kyčle 

mírně pokrčené a zpevněné. Při zvedání zapínat především silné svaly nohou. 

 Zpevnit i břišní a pánevní svalstvo.  

 

4. Nebezpečné pohyby a postoje pro záda  

Stejné jako list břemene pro cívku CK 190. 

Zároveň doporučuji vyvěsit Listy břemen na nástěnky a v pravidelném ročním 

školení BOZP provést seznámení s listy břemen. 

 

 

5. DISKUSE 

 

V rámci této kapitoly jsou diskutovány některé problémy, na které jsem během 

řešení bakalářské práce narazila. 

Stojí za povšimnutí nedostatků v legislativě, kdy průměrné hygienické limity pro 

směnové a minutové počty pohybů ruky a předloktí jsou pro průměrnou osmihodinovou 

směnu  a pracovní činnosti. Tažci vykonávají 11,5 hodiny, nelze vypočtené hodnoty 

porovnat  s tabulkou 6, dle přílohy 5, část A, v Nařízení vlády č. 361 / 2007 Sb.  Sice    

v § 25, odstavci 9, v Nařízení vlády č. 361 / 2007 Sb. se hovoří, že pokud jde o práci  ve 

směnách delších než osmihodinových odpovídá hodnota navýšení v procentech 

skutečné době výkonu práce, ale není řečeno jak to provést.  

Zároveň se hovoří, že hygienické limity pro průměrné směnové vážné hodnoty 

vynakládaných svalových sil vyjádřené v procentech, ale i v ČSN EN 1005 jsou 

všechny tabulky řešeny pro osmihodinovou pracovní směnu, vůbec se nepočítá s delší 

pracovní směnou.  
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6. ZÁVĚR 

 

V rámci bakalářské práce byly splněny následující cíle: 

 Bylo provedeno zhodnocení fyzické zátěže a pracovních poloh v reálných 

podmínkách vybrané části hutního provozu. 

 Na základě zhodnocení zdravotních rizik byla navržena opatření, která mohou 

vést ke zlepšení pracovních podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců. 

 

U provozovatele byl přijat dokument pod názvem List břemene, který jsem 

vytvořila. Tento dokument slouží k seznámení zaměstnanců s ruční manipulací, 

s vlastnostmi manipulovaných břemen, s pokyny pro správnou manipulaci. Zároveň 

informuje o možnostech poškození bederní páteře a  o nebezpečných postojích a 

pohybech pro záda a jejich následcích. 

Provozovatel vzal doporučení, aby ženy nemanipulovaly s plnými cívkami typu 

CK 190 a typu hadice, které překračují hygienické limity  pro ženy. Ženy pracují pouze 

s cívkami typu BK 29. 
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CF  konstantní četnost pracovních úkonů za minutu = 30 

CM  koeficient spojení 

DM  koeficient vzdálenosti 

DuM  násobitel pro celkové trvání opakovaného úkolu/úkolů ve směně  

FB   maximální izometrická síla  

FB  maximální izometrická síla 

FBr  snížená vynakládaná síla 

FCT   předpokládané trvání doby cyklu v sekundách 

FF   předpokládaná četnost pracovních úkonů za minutu 

FM  frekvenční koeficient 

FoM   násobitel síly 

FR  riziková síla 

HM  horizontální koeficient 

Mref  referenční hmotnost 

MSD  muskuloskeletární poruchy 

NTC  počet pracovních úkonů obou horních končetin v pracovním cyklu 

potřebných k provedení úkolu 

PoM   násobitel polohy 

RcM   násobitel pro rizikový faktor nedostatek doby zotavení 

ReM   násobitel opakovanosti 

RF   referenční četnost pracovních úkonů pro obě horní končetiny 

RI   indexu rizika  

RML   hmotnostní limit  

VM   vertikální koeficient 

md  činitel doby trvání 

mf  činitel frekvence 

mr  činitel rizika 

mv  činitel rychlosti 

      průměrn  hodnota síly je 

   směrová odchylka referenční skupiny  

 

 


